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SOEK EERS MY KONINKRYK
ŉ Koninkryk-ontwikkelingsprogram
God het deur Sy Gees die profete daaroor laat profeteer. Soos Daniël daar in Dan. 2:44:
“In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal
word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ‘n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plat
trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan.”
Jesus het ons kom leer dat dit ons eintlike boodskap, ons Goeie Nuus en Evangelieboodskap aan die
wêreld is. Dit is wat Hy kom doen het op aarde. Luister hoe staan dit daar in Lukas 9:2:
“Toe het Hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.”
Dit was ook Jesus se boodskap aan die wêreld. Hoor hoe vertel Lukas daarvan daar in 9:11:
“Hy het… met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en dié wat genesing nodig gehad het, het Hy
gesond gemaak.”

Inleidend
Soos ander in residensiële of kommersiële ontwikkeling betrokke is, het ek doelbewus gekies om
voortaan voltyds 24 uur 7 dae ŉ week in Koninkryk-ontwikkeling betrokke te wees.
Alles in opdrag en in gehoorsaamheid van my Koning se woord daar in Mat 6:31-33: Julle moet julle
dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.
Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles
nodig het.
Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al
hierdie dinge gee.”
Hierdie Koninkryk van Jesus Christus hier op aarde fokus op al ses areas van ons lewe, naamlik
•
•
•
•
•
•

Ons gesin- en familielewe
Opvoeding en onderwys
Alle vorms van Kommunikasie en die media
Die markplek en die ekonomie in die breë
Die owerheid/regering op alle vlakke
Die kultuur in al sy vorme

Ons ontwikkelingstrategie is die bekende en eeue-oue wat ons Koning Jesus Christus self deur die
werking van die Heilige Gees vir Sy volgelinge reg aan die begin, tussen die jare 28 n.C. tot 70 n.C.
gegee en geleer het.
Dit is die absolute onfeilbare en perfekte strategie. Die probleem kom egter in my en ander se
verstaan, interpretasie en gehoorsaam van hierdie strategie.
Daarom is dit nodig om aan ons kant gedurig aanpassings te maak waar God se Gees ons daarvan
bewus maak en oortuig.
Verder maak ekself gereeld ŉ detailstudie van wat Jesus Christus self vir ons geleer het en gesê het
in Sy Woord (soos ek verlede jaar weer opnuut probeer neerpen het in my nuutste boek, DIE STORIE
AGTER DIE STORIE).
Sodat ek en andere ŉ nuwe geslag leiers kan toerus in die detail van Sy plan.
Ek probeer ook heeltyd in gesprek bly met ander Christen-leiers en die res van die Liggaam, genetwerk in die spanne waar God my ŉ plek en ŉ rol gegee het om Sy mense toe te rus vir hulle
bediening.
Ek probeer verder ook heeltyd uit die kerkgeskiedenis en uit my eie ervaring in die Liggaam van Jesus
te leer om nie weer dieselfde foute as in die verlede te maak nie.
Ek persoonlik het gekies om hierdie Koninkryk-ontwikkeling nie te doen as deel van een van die
derduisende kerk-sisteme of denominasies in die wêreld nie. Voorheen het ek wel dit so probeer
doen, maar telkens het ek my vasgeloop in dinge wat my kortwiek of in bepaalde dilemmas geplaas
het.

Ek wil dit egter pertinent hier stel dat ek niks teen enigiemand het wat van ander oortuigings as ek in
die verband is nie. Ons is immers almal bloot in diens van die Koning van alle konings, en totaal
verantwoordelik teenoor Hom en Hom alleen vir al ons keuses en vir wat ons ook al doen.

Visie en geloofsoortuiging
My visie en geloofsoortuiging is dat ŉ Ekklesia/Kerk wat Koninkryk-georiënteerd en gefokus is die
helfte van die wêreld se bevolking effektief kan dissipel in die volgende 11 tot 15 jaar. In wat hier
volg, gaan ek met jou hierdie visie deel.
Hierby gooi ek my alles in.
Dit is ook my boodskap aan ŉ nuwe geslag leiers.

God is besig in ons wêreld
God is besig in ons wêreld en Hy gebruik Sy Ekklesia, Sy wêreldwye families volgelinge van Jesus
Christus daarvoor, daar waar hulle hande vat…
•
•
•
•
•

Om wêreldwyd die helfte van hierdie planeet se inwoners volgelinge van Jesus te maak in
die volgende 11 tot 15 jaar.
Hulle doen dit deur die ekklesia volgens sy ingeboude DNA te laat vermenigvuldig daar waar
elkeen ŉ invloed of ŉ verhoog het.
In die proses word organiese eenvoudige huis-ekklesia geplant in elke gemeenskap of op die
markplein of in watter area ook al.
ŉ Apostoliese netwerk verbind en bedien hierdie ekklesia op stads- en streekvlak.
Deurentyd leer ons mekaar om terug te keer na dit wat Jesus Christus ons geleer het, en
spesifiek in die area van Koninkryk-ekonomie.

Ek wil graag hier erkenning gee aan my vrylike gebruik van materiaal en idees in twee e-boeke van
Wolfgang Simson in die verband, nl. The Starfish Manifesto en The Starfish Vision (met sy
toestemming).
Die internetskakels na hierdie twee e-boeke is http://en.starfishportal.net/downloads/ en
http://www.scribd.com/doc/24090192/The-Starfish-Vision-Wolfgang-Simson
Die strategie vir Koninkryk-ontwikkeling is eenvoudig…
•
•

Dit gaan hier oor ŉ visie vir die hele wêreld.
En ŉ opdrag wat groter is as wat jy nog ooit voorheen gehad het.

Gebaseer op...
•
•
•
•

Bybelse openbaring
As ŉ respons op die gebeure tans in die wêreld en die kritiese tye waarin ons lewe
Profetiese insigte
En strategiese denke in die lig daarvan.

Niemand kan hulle aanmatig as die outeur hiervan nie, want God self is die Outeur en Opdraggewer
hiervan van die begin af.

Dit is eerder iets wat in jou hart, siel en gees kom sit, in jou murg en been, totdat dit jou totaal
oorweldig en nooit weer los nie.
Soos God destyds aan ŉ Habakkuk gesê het om die “visie neer te skryf” en te publiseer, sodat
enigiemand te kan lees en begin hardloop daarmee (Hab. 2:2), is dit presies waarmee ek en andere
tans besig is.
So glo ons moet hierdie visie weer die Liggaam van Jesus mobiliseer en aan die beweeg kry.
So sal dit mettertyd ŉ wêreldwye fenomeen word wat opgesom kan word in ŉ formule: J=ME².
Die J in hierdie formule verteenwoordig dan Jesus en Sy Lewe; daar waar Jesus alles in almal is; daar
waar Jesus Christus die Koning, Here, Verlosser, Doper met die Gees, Geneser, Woord, Voorsiener,
Bron, Lewe en Oorvloed is.
Dit gaan meer en meer ŉ werklikheid word daar waar Sy Ekklesia/Kerk (die E²) vermenigvuldig word
in elke gemeenskap in hierdie wêreld van ons deur hulle apostoliese Missie (die M in hierdie
formule) na te jaag en te gehoorsaam.
Dit gaan prakties gebeur daar waar meer as 200 miljoen nuwe ekklesia (van omtrent 15 persone
elkeen) dwarsoor die wêreld geplant word.
Die vraag en uitdaging aan ons elkeen is: Gaan jy deel wees van hierdie Koninkryk-ontwikkelingsprogram?

Waarmee is God besig?
God roep mense en gee hulle ŉ opdrag en dit veroorsaak reuse golwe van reaksies en inisieer
geestelike momentum wêreldwyd, “Mega Tendense” as jy wil, wat nie gebore is uit mense nie, maar
van God is.
Baie van ons voel die wêreld beleef letterlik “eind-tye”.
Lees ons in die Skrif oor hierdie tye, lees ons van katastrofale gebeure wat aanduidings hiervan sou
wees.
En ons beleef dit! Ons beleef tans die dinge wat daar staan: aardbewings, oorloë, werkinge in die
atmosfeer en die ruimte, ens.
Tog besef ons dat die grootste deel van wat gebeur geestelik en vir die oë van die mens in die
algemeen onsigbaar is. Dit sal slegs werklik “gesien” en “verstaan” word deur volgelinge van God
“wie se God die Here is” (Sag. 12:5). Hulle is mense wat deur God geposisioneer is waar elkeen van
hulle ŉ verskil kan en moet maak.
Dit is ŉ geval van God wat praat en dinge begin gebeur! Hy gee die opdragte en dit het hierdie golwe
van verskillende reaksies tot gevolg, wat uiteindelik dan die “Mega Tendense” in die wêreld word.
En alles is deur God geïnisieer.

Sien raak wat agter alles lê
Agter…
•
•
•
•

Die oorloë van die verskillende godsdienste wêreldwyd
Die stagnasie van die tradisionele Christendom
Die globalisering van ŉ opkomende politiese sisteem wat wêreldwyd nasies en regerings laat
saamstaan en saamstem
Maar ook die verslawende ekonomiese stelsel wat soos Babilonië van ouds onreg pleeg,
mense verslaaf en net ŉ klein klompie super-rykes bevoordeel

... Word een ding duidelik:
God is besig in ons dag om iets te doen wat jy nie sou geglo het as iemand jou dit net vertel het nie
(soos Hab. 1 sê).
Ons voel in ons murg en bene ons staan op die draaipunt, op ŉ waterskeidings moment, in die
geskiedenis van die wêreld.
Die wêreld maak hulle lysies van die honderd mees invloedryke mense op aarde, maar geen een van
hierdie lysies herken die Mees Invloedryke van invloedrykes, die Lewende God en Vader van ons
Here Jesus Christus, se werk in hierdie wêreld NOU nie!
In die Bybel leer ken ons Hom as die Aktief-Besige, die God wat totaal in beheer van alles is.
Hy is met baie spesifieke en fundamenteel belangrike dinge besig in ons tyd. Dit maak dat ons dit nie
meer eers net ŉ Reformasie kan noem soos in Martin Luther en Calvyn se tyd nie. Reformasie kan
net verander wat reeds daar is. God is besig om iets nuuts te doen. Hy bou nie op mensgemaakte
stelsels en fondasies nie. Hy gaan terug na Sy oorspronklike Plan en bou op daardie oorspronklike
fondasie.
Hy lei ons almal terug na Blokkie 1, die oorspronklike, eeue-oue Fondament, Jesus Christus.
En dit in ŉ wêreld waarin ons so verwar is dat daar al meer as 40 000 verskillende kerke en
denominasies wêreldwyd in die EEN Ekklesia/Kerk van Jesus Christus is!
Het dit nie hoog tyd geword dat ons ophou om “nuwe kerke” te begin en eerder weer almal begin by
die EEN BEGIN, Jesus Christus, en besef ons is almal deel van die EEN Ekklesia/Kerk en Liggaam van
hierdie Jesus nie!

Vier dinge wat God tans doen
1. Jesus Christus is Koning en nie net Verlosser nie
Hy is die Koning van konings en van die hele wêreld. Hy is in beheer en Hy sê hoe dinge op elke
duimbreedte gedoen moet word, soos Hy dit oorspronklik bedoel het. Ook in die Kerk!
Daarom wil Hy nie meer kerke van allerlei soorte hê nie (en Hy gaan hulle toemaak as hulle nie
bewustelik, doelbewus deel van die Een Kerk met een lojaliteit – en dit is net aan Hom – is nie!)

Hy soek Kerk wat Sy Koninkryk en Sy Heerskappy/Wil eerste stel bo enige ander lojaliteit en belange
in hulle lewens. Wat verstaan dat al hulle lede/lidmate in die eerste plek Burgers is van Sy Koninkryk
en in die tweede plek deel is van ŉ plaaslike ekklesia of gemeente, en laastens deel is van die een of
ander land/nasie/staat, of volks-, ras- of taalgroep.
2. God inisieer weer opnuut die apostoliese en profetiese her-fundering van Sy Ekklesia
Dit is Hy wat gesiglose en naamlose apostoliese en profetiese figure uit die skaduwees laat kom en
hulle opdrag gee om werke te begin.
Dit is Hy wat hulle laat saamwerk in spanne om sinergie tussen God se mense te bewerk en strategie
na die tafel toe te bring. (Wat weer strategieë gaan gee wat werk en strukture gaan skep wat God
geïnisieer het).
3. God roep ons terug na Koninkryk-ekonomie
God is besig om bevrydende Messiaanse ekonomiese en besigheidsbeginsels aan ons te bedien wat
mense ook ekonomies gaan vrymaak.
4. So skep God die ekklesia as ŉ profetiese beweging met ongelooflike reproduktiewe
vermoëns
Hoe meer die volgelinge van Jesus Christus hulle identiteit en roeping as burgers van God se
Koninkryk besef en begin gehoorsaam, hoe meer word die voorheen skynbaar “onmoontlike” skielik
moontlik.
God seën immers gehoorsaamheid waar Hy alleen geëer word. Hy restoureer dan weer
vrugbaarheid, bewerk vermenigvuldiging en wêreldwye impak (wat tekenend is van Sy seën).
In plaas van net te beleef hoe mense tot bekering kom en by gemeentes aansluit en dié net groter
en meer “suksesvol” word, word bekering werklik omdraai en terugdraai na Jesus Christus as die
Verlosser en enigste Koning aan wie ons algeheel lojaal in elke deel van ons lewe wil wees.
Daarom wil ons net gehoorsaam aan Hom en Sy Koninkryk-beginsels lewe in alles wat ons doen.
Maar ook in ons kerk- en ekklesia-wees.
Ons wil nie meer Gereformeerd of Charismaties-vernuwend wees nie. Ons wil net volgelinge van
Jesus Christus, ons Koning, en deel van Sy Liggaam wees, wat wêreldwyd op elke duimbreedte op
aarde Sy Koninkryk wil soek en bevorder.
Daarom wil ons terug na daardie Blokkie 1, terug na die oorspronklike DNA, terug na Sy
oorspronklike Plan vir alle dinge, ook vir die Kerk.
Daarom soek ons weer na die apostoliese en profetiese stemme tussen ons om vir ons te wys en te
help met die hoe, wat en wanneer in ons gehoorsaam-wees aan God se Groot Opdrag.
Maar wees gewaarsku: Dit is moeiliker as wat dit klink! Ons het immers almal opgegroei met kerksoos-ons-dit-ken. Nou wil ons Kerk-soos-God-dit-vir-ons-wil-wys hê!
Dit is nie net Kerk wat anders gaan lyk nie. Dit gaan anders doen en lewe!
Daarom kan ons verwag dat die mense wat die meeste gaan sukkel hiermee die huidige geslag
kerkleiers gaan wees, want hulle dink hulle weet hoe! En dit terwyl God met iets totaal nuut besig is.

Daarom glo ek ook is God besig om ŉ nuwe geslag leiers op te rig.
Van die ou geslag , soos ŉ Josua en Kaleb, kan ook deel daarvan wees, maar dit gaan afhang van
hulle bereidheid om God gelowig gehoorsaam te volg.
Dit is hulle wat God se mense gaan inlei in ŉ nuwe Kanaän, in die Beloofde land in.
Dit vra natuurlik ŉ bereidheid om te verander. Om te trek na ŉ nuwe land, ’n nuwe maniere van dink
en doen, soos Jesus ons leer.
Jesus sê: Julle is My vriende as julle doen wat Ek sê!

Dit is sinloos om net te wil kritiseer
Dit is ŉ sinlose en vrugtelose oefening om nou te wil begin om die huidige status quo te analiseer en
te begin kritiseer in die lig hiervan.
Dit lei dan ook gewoonlik net na “paralysis analyses” en tot verbittering!

Alternatief
Wat nodig is, is ŉ nuwe, duidelike alternatief vir God se volgelinge wat tans nie meer volgens die
oorspronklike Plan van die Skepper bou nie. (Tot nou toe was hulle net besig om te bou aan
mensgemaakte en nuutgestigte menslike kerklike strukture en denominasies wat net op hulleself
gerig en met hulleself besig was).
God kan natuurlik alles nou self verder doen, maar Hy verkies – soos gewoonlik - om ons daarvoor te
gebruik!

Deel 1 Koning Jesus en Sy Koninkryk
Die profeet, Daniël het so daaroor geprofeteer in Dan. 7:27: “Die heerskappy en mag en grootheid
van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk
is ‘n ewige koninkryk, en al die regeerders sal Hom dien en Hom gehoorsaam wees.”
Matteus getuig daarom oor Jesus se koms en boodskap die volgende in Mat. 4:17: “ Van toe af het
Jesus begin preek en gesê: ‘Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.’”
Een van die grootste geheime van die geskiedenis was die nuwe identiteit van die Messias.
Jode, Moslems, Hindus en Buddhists wag almal op die openbaring van die Een.
Ons hoor ook hoe Jesus vir Sy dissipels die vraag vra: Wie sê die mense is Ek?
Dit is ŉ tragedie dat selfs binne die Christendom die meeste mense Jesus bloot oppervlakkig ken as
verlosser, prediker, storieverteller en profeet, maar min van hulle ken Hom werklik as die Koning.

Dit is boonop baie duidelik dat dit so is vir die res van die wêreld, want die kerk doen duidelik nie
wat Hy sê nie! Christus sit nie in die praktyk op die troon nie. Hy is slegs in die naam in die meeste
van ons se lewens Koning. Dinge soos tradisies, kerkordes, leringe en opinies van mense en die
meerderheid se mening het die plek ingeneem van Sy Heerskappy.
Die grootste deel van die kerk het verlore geraak in al die verskillende kerk-programme en kerklike
onderlinge verskille. Al die disfunksionele lewens, families, huwelike en finansies van Christene is
tekenend hiervan.
Ons is of bloot werkoliste of ons het tragiese, moedelose slagoffers geword van programme wat
maar net aangaan en aangaan.
Die effek van hierdie gefragmenteerde, selfgesentreerde Christendom op die wêreld is vernietigend.
•
•
•

Europa het ŉ openbare, trotse, post-Christendom geword (wat sê ons was daar, het dit
gedoen en geglo, en dit het nie gewerk nie).
Afrika, die mees geëvangeliseerde kontinent in die wêreld, is vasgevang in rasse-konflik en
armoede, HIV, geweld en korrupsie om elke hoek en draai.
Amerika, waar elkeen hulleself ŉ wedergebore gelowige noem, word deur die res van die
wêreld gesien as leuenaar en skynheilig.

En die tragedie is dat oral hoor jy hoe mense sê: Here, Here, maar tog ken hulle nie regtig Jesus as
regerende Koning in die hier en nou nie. Hulle bely “Here, Here”, maar hulle doen nie wat die Vader
sê nie.
ŉ Burger van die Koninkryk is iemand wat gered is deur God se genade in Christus Jesus, met die
lewe van die Gees van Jesus in hulle, en wat dan ook doen wat God die Vader wil en gesê het.
Werke kan ons nie red nie. Net Jesus kan. Maar as die redding en lewe van Jesus in jou is, verander jy
en word jy nuut, en sal jou werke dit toon. Daarom sê Jakobus: Sonder werke is geloof dood. En sê
Hebreërs dat ons sonder geloof nie God kan behaag nie.
Ons kan maar mekaar toets in al die belangrike areas: sy dit die seksuele, finansies, mag of sosiale
verhoudings is. Die meeste Christene lyk net soos die res van die wêreld rondom ons, want mense
het ander konings as die ware Koning in hulle lewens. Hulle dien Mammon (Mat. 6:34). Of hulle dien
hulle land patrioties, of hulle eie volk en ras fanaties, of hulle eie familie of kerkdenominasie. Ons
het selfs ons eie konings geword wat self besluit oor wat goed is en wat nie goed is nie.
Maar God is baie groter as ons rebellie. As “Sy mense” Hom verwerp, kry Hy ander wat Hom sal volg.
Die fondasie gaan nie verander nie. (1 Kor. 3:11 en Joh. 1:3).
Daarom vind ons oor die wêreld hoe die volgelinge van Jesus terugbeweeg na Jesus Christus en Hy
alleen, na wie Hy werklik is en wil wees vir Sy mense, as ons Koning en Here. Ons sien hernieude
bekerings en terugdraai na Hom toe met ŉ kompromislose nuwe lojaliteit en gehoorsaamheid net
aan Hom en Sy wil in elke area van hulle lewens.
Nadat Jesus “naby gekom het”, het Hy gesê: “Die koninkryk van God het naby gekom”.

Die Koninkryk van God kom immers daar waar die Koning self arriveer!
Daarna begin Hy die fundamentele beginsels van die Koninkryk in die Bergrede uitspel (Mat. 5-7).
Daarom hoor ons Hom sê: Soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid (Mat. 6:33).
Dikaiosune in die Grieks, wat ons vertaal het met “geregtigheid”, was die Griekse woord in Jesus se
dag vir “grondwet” of “wette van die staat” of “wet wat God gegee het” aan Sy onderdane of wat ŉ
staat gegee het aan sy burgers.
Daarom hoor ons hoe Jesus sê: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind
nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” (Mat. 5:17).
Deur die bril van Jesus se koms en Sy Woord kyk ons nou na die “wet”. Met Sy Gees in ons, het ons
nou ŉ “nuwe wet”.
Slegs as ons in onvoorwaardelike gehoorsaamheid wandel agter Jesus se stem aan, wat met ons
praat deur Sy Gees, dan beleef ons ware vryheid.
Alleen dan kry die Liggaam van Jesus weer ŉ Kop, ŉ Hoof, en dan kan dit funksioneer soos dit moet!
Dan is niks onmoontlik nie!

Die Koning is terug op Sy troon
In Rom. 14:17 sê die Gees van God deur ’n Paulus vir Jesus se volgelinge: “Want die koninkryk van
God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.”
Ons kan dit vrylik so vertaal: Die koninkryk van God gebeur waar God se mense hulle lewens en alles
in hulle lewens in lyn kry met die grondwet en die wil van God. Dan is daar vrede en vreugde.

Die Koninkryk is nie…
Een van die strategieë van die vyand is om die volgelinge van Jesus te verwar oor wat die Koninkryk
van God sou wees.
Die Koninkryk van God is nie een van die volgende dinge nie:
•
•

Dit is nie ŉ globale, wêreldwye transformasie van hierdie wêreld in ŉ paradys nie.
Dis is nie om van hierdie wêreld ŉ beter plek te maak nie!

Die groot fout in hierdie tipe denke is om te dink dat jy die heerskappy en wil van God oor gelowiges
ook oor ongelowiges as norm en wet kan instel.
Maar dan word ons soos die Moslem-wêreld wat sy “Sharia-wette” af forseer op almal in hulle land.
Daarom kan ons nie dink ons kan Jesus as Koning en President oor ons land aanstel en allerlei
sosiale, politieke en welsyn-wette afkondig en dan sal alles klopdisselboom en hemel op aarde wees
nie.
Dinge werk nie so nie.

Nee, die Koninkryk van God gaan daaroor dat mense God en Jesus Christus, aanvaar en erken as die
Enigste God en Here in hulle lewens. Hy is hulle hoogste lojaliteit en is ons onvoorwaardelike
gehoorsaamheid werd. Net vir Hom en dit wat Hy goedkeur, sal ons ons lewe gee.
Daarom gaan die fondasie en raamwerk vir ons lewe gebaseer wees op Sy waardes en Sy wil en dus
totaal verskil van dit wat die wêreld om ons vir ons aanbied.
Hoe verskriklik tragies dit ook al is, die aantal kruise in die openbaar, of aantal kere wat daar na God
verwys word in ŉ land se grondwet, of hoeveel meer in die openbaar gebid kan word, gaan nie dinge
in ŉ land verander nie. Dit maak nie die aantal aborsies en die gevalle van korrupsies minder nie.
Dit is belangrik om te onthou dat die hart van sonde, soos daar in die begin, was dat ŉ Adam en ŉ
Eva gedink het hulle weet beter as God wat reg is en wat verkeerd is.
Dit is waarom die Koninkryk van God nie kom waar die wette van die land verander nie. Dit gebeur
waar gelowige volgelinge van Jesus hulleself gehoorsaam stel onder die heer-skap van Jesus
Christus. Wanneer hulle harte en gees verander en nuut word deur die Gees van God, dan en dan
alleen, gaan hulle lojaliteit, daarom, verander.
Wat dan op sy beurt lei na ŉ totale revolusie of hartgrondige verandering van hulle denke (Rom.
12:2).
En dit, op sy beurt, lei na ŉ verandering van optrede, woorde en lewe.
Jesus leer nêrens dat die wêreld gaan verander voor Sy wederkoms nie. Hy skryf ook geen metodes
aan ons voor om dit te doen nie.
Ja, Hy leer Sy volgelinge rentmeesterskap en verantwoordelikheid, maar nie in die eerste plek
teenoor die dinge van hierdie wêreld nie, maar in die eerste plek teenoor die Koninkryk van God.
Dit beteken natuurlik ook nie dat ons weer na die ander ekstreme kant toe moet oorhel en laat
terugtrek in ons “eie geestelike kerk-bobbel” nie.
Want die Koninkryk van God en wil van God het geweldige praktiese konsekwensies in hierdie
wêreld.
Luister maar net na Mat. 25 en Jak. 2 se eise oor gasvryheid, kos en klere vir arm broers en susters
ens.
Maar let ook op die fokus op die “broers en susters in die Here”.
Daarom is dit ŉ vraag of volgelinge van Jesus, in hulle soeke na die Koninkryk van God en die wil van
God, hulle in die eerste plek moet beywer om al die honger mense in hierdie wêreld te voed, of al
die siek mense in hierdie wêreld gesond probeer maak. Of om te sorg dat elke kind op aarde êrens ŉ
skool het om heen te gaan.
Moet ons toelaat dat ons gedryf word en gemotiveer word om dinge te doen net omdat daar soveel
nood in die wêreld is? Of moet ons dryf en motivering alleenlik net wees dit wat God NOU wil hê
moet gebeur (Joh. 5:19).

Dink vir ŉ oomblik oor Jesus, die Seun van God, se lewe en veral oor Sy sowat driejaar-lange
openbare bediening op aarde.
Waarop het Hy gefokus in Sy tyd op aarde?
In Sy tyd op aarde was Sy wêreld seker een van die siekste, armste, mees ongeskoolde en
gewelddadigste tye ooit in die geskiedenis (veral as ons dit vergelyk met vandag). En tog het Jesus
nêrens probeer maak asof Hy gekom het om ons van al ons probleme te verlos nie.
Nee, Hy sê eerder dat Hy gekom het om mense werklik vry te maak sodat hulle weer op hulle beurt
ander werklik vry kan maak deur teenoor hulle te modelleer en te getuig van ŉ lewe waarin ons Hom
as Here onvoorwaardelik gehoorsaam.
G’n wonder Paulus sê daar in 1 Kor. 2 dat die logika van die koms en betekenis van die kruis van
Jesus vir hierdie wêreld na totale absurditeit lyk en klink nie. Terwyl dit juis die dinge is wat werklik
die verskil kan maak in mense se lewens.
Ja, om armes te help, is deel van ons vrywillige diens aan mense (Mark. 14:7), wat ons kan doen as
ons wil en as ons tyd het, want armes gaan ons altyd om ons hê.
Ons moet net nie deur al die nood rondom ons verwar word nie. Ons moet ook nie maak asof ons
die oplossing vir al hierdie probleme van die wêreld is nie.
Ons moet eerder maar net doen wat God ons aansê om te doen.
As ons maar net doen wat ons moet doen en mekaar liefhet soos Jesus gesê het, gaan mense ons
herken as volgelinge van Jesus (Joh. 13:34,35).
Alles begin en eindig met die sentrale waarheid dat Jesus Christus Koning is, wat oor alle ander
konings sal heers uiteindelik. Elke knie sal uiteindelik voor Hom buig en uiteindelik sal elkeen moet
erken dat Sy Koninkryk die hele wêreld insluit.
Jesus Christus is nie net bedoel om Persoonlike Verlosser van individue net in hulle lewens te wees
nie. Aan Hom is alle gesag gegee in die hele wêreld. Sy opdragte geld dus nie net vir ons persoonlike
en geestelike lewe nie. Nee, dit geld vir ons hele lewe en vir elke duimbreedte van die lewe
daarbuite.
Die Jesus wat Koning is, is die liefdevolle Verlosser en Geneser, maar Hy is ook die heilige God wat
deur ons geëerbiedig moet word.
Daarom is ons nie geroep om kerk te propageer nie, maar eerder om Sy Koninkryk te propageer.
Daarom is elke volgeling van Jesus nie net getuie van die Evangelieboodskap nie, maar in die proses
ook medewerker en mede-bouer van hierdie Koninkryk (Kol. 4:11).
Elke mens wat tot bekering kom, word burger van hierdie Koninkryk (kyk Kol. 1:13). Hy gee ons as’t
ware ŉ paspoort om hierdie Koninkryk binne te gaan en ŉ nuwe ID om burgers van hierdie nuwe
Koninkryk te wees (Kol. 1:15).

Uiteindelik is daar net twee koninkryke om van te kies: God s’n of Satan s’n, waar die gesagsfiguur,
Mammon of Babilon, die vrou, die groot stad, in beheer is.
Ons lewenstyl, ons waardes en keuses gaan vir mense rondom ons duidelik maak watter koninkryk
ons verteenwoordig.
Die somtotaal van elke mens wat gekies het om Jesus te volg en te gehoorsaam van Jesus se
geboorte af tot en met Sy wederkoms, word Ekklesia of Kerk genoem.
Ekklesia of Kerk is net vir hierdie stukkie tyd wat ons op planeet Aarde spandeer geldig.
Maar die Koninkryk van God duur vir ewig. Dit was al voor die begin van tyd al daar.
Daarom gaan dit nooit oor Kerk in die eerste plek nie. Dit gaan altyd oor die Koninkryk.
Dit is waarom dit so belangrik is om ons kop hieroor reg te kry.
Veral as leiers van gemeentes.
As ons eerlik is, sal ons moet erken dat nie alles wat in die kerk soos ons dit ken, plaasvind, werklik
die Koninkryk van God is wat kom nie. Inteendeel. Die tragedie is dat juis so baie van wat in die kerk
plaasvind, blote godsdienstigheid en menslike werksaamheid is in diens van ander gode as die ware
God.
Dit is aangrypend om te ontdek dat in die ou Griekse wêreld, het die Griekse woord “euanggelion”
“goeie nuus” beskryf.
Dit is dieselfde woord wat ŉ Griek sou gebruik om te vertel wat gebeur het as ŉ nuwe Romeinse
Keiser oorgeneem het as die Keiser. Almal het dit immers beskou as die begin van ŉ nuwe tydperk of
seisoen wat hopelik ŉ beter regeringstyd inlei.
Jesus se koms en werk word ook beskryf as euanggelion. Baie relevant dus vir Sy tyd! (Mat. 7:21)
Daarom kom die Koninkryk van God eerste en dan die Ekklesia of Kerk.
Dit is dan ook aangrypend om te ontdek dat Jesus self 69 keer oor Koninkryk gepraat het, en net
twee keer oor Ekklesia of Kerk gepraat het.
Dit is ook aangrypend om te ontdek dat die woord “ekklesia” in die Grieks, die Griekse woord is wat
gebruik word om die regeringsinstansie van hulle dag te beskryf (in vandag se terme, dus, ons
parlement of senaat).
Die Ekklesia of Kerk is eintlik niks anders as die Bemarkingsafdeling van die Koninkryk nie. Ons is die
stormtroepe van God se heerskappy, wat die koninkryk van die duisternis moet indring om mense te
gaan verlos in die voorpoorte van die hel (Kol. 1:13; Mat. 16:18), en hulle oor te bring in die
Koninkryk van Jesus.
Gered en nuutgemaak, word hulle nou deel van die boublokke van die Koninkryk van God en word
hulle dus ook deel van die stormtroepe van Jesus.

Dit is waarom mense nie net die Evangelie en die Woord van God kan hoor en glo nie, maar ook
moet doen wat daarin vir ons gesê word om te doen. Anders bou ons op sand, en is ons nie met die
waarheid besig nie.

Om God se seën te mis
God se liefde en genade is Sy merkwaardige geskenk aan alle mense. Maar Sy seën werk totaal
anders.
God se seën is altyd voorwaardelik en totaal verbind aan ons gehoorsaamheid (vgl. Deut. 28:2).
Alles gaan oor gehoorsaamheid as dit gaan oor God se seën.
God se seën is letterlik ’n kragtige, bonatuurlike aanraking met God se guns en Sy Goddelike natuur.
(Soos daar in die begin in Gen. 1:22, 28. Maar ook na die vloed in God se woord oor Noag en sy
seuns).
Dit bewerk vrugbaarheid, vermenigvuldiging en ’n wêreldwye impak.
Maar die beste nuus is: in kontras met die Ou Testament, hoef ons as volgelinge van Jesus nie meer
die “wet” te vervul en te gehoorsaam in ons eie krag nie. Sedert die koms van Jesus en die Heilige
Gees, transformeer en bekragtig God ons deur die lewe en Gees van Jesus wat in ons is, sodat ons
met bonatuurlike krag en gemotiveer deur ons liefde vir Hom, Hom vrywillig uit liefde en ’n gesonde
respek kan gehoorsaam.
As ons oë hiervoor oop is, begin ons raaksien hoeveel mense om ons wil deel in God se genade en
liefde, maar waar daar geen teken is van God se seën nie. Veral nie daar waar dit saak maak nie, bv.
in hulle lewe, kerk, seksuele verhoudings, finansies en outoriteit waar hulle ’n groter impak kan
maak in die wêreld nie.
Ons sal duidelik die resultaat van God se seën sien as dit teenwoordig is.
Des te meer daar waar volgelinge van Jesus saam in eenheid gehoorsaam neerbuig en God begin
gehoorsaam en doen wat Hy sê ons moet doen. Soos voëls of vegvliegtuie in formasie. Daar gaan
ons God se seën sien soos nog nooit vantevore nie.

’n Koninkryk-gefokusde Ekklesia
Kyk ons krities om ons rond in die gemeente en na ons eie lewe, sien ons dat die meeste van ons se
lewens nie hierdie tekens van God se seën vertoon nie.
Gemeentes toon nie tekens van vrugbaarheid, vermenigvuldiging en ’n impak op hulle breër
gemeenskap of in die wêreld nie. Ja, ons belewe wel God se genade en liefde, maar skynbaar nie Sy
seën nie.
En waar dit die geval is, is die oplossing nie net nog meer of beter programme of metodes of resepte
nie.
Die Bybel ken nie iets soos kerk soos die meeste van ons dit ken nie. Nêrens in die Skrif, in die Nuwe
Testament, kry ons kerk wat op ’n Sondagoggend en –aand georganiseerd in ’n diens byeenkom wat

net bygewoon word deur ’n onafhanklike groep gelowiges, terwyl daar naby hulle net nog ’n
onafhanklike groep “hulle eie dienste” op hulle eie manier hou nie.
Kerk in die Bybelse sin van die woord, is eerder die totaal van alle volgelinge van Jesus wat hulle hele
lewe onderwerp het aan Sy wil as Koning.
Kerk-wees destyds was nooit ’n gebeure of byeenkoms in die eerste plek wat êrens plaasvind nie. Dit
was eerder ’n lewenstyl van mense wat vier en twintig uur sewe dae van die week waarin hulle hul
lewens aan God en aan mekaar gewy het onder die krag van die Heilige Gees.
Kerk of Ekklesia was dus ’n manier van lewe onder die Heerskappy van Koning Jesus.
Omdat kerk in ons dag verander het in mensgemaakte kerkstrukture en mensgemaakte kerklike
denominasies wat God se mense in netjiese en minder netjiese houers verpak, almal wat dieselfde
glo en doen bymekaar, het “kerk” die heer en koning van gelowiges geword.
Dit, terwyl God baie duidelik Sy eie raamwerk en bloudruk vir Sy Kerk daargestel het (Heb. 8:4,5; 1
Kron. 28:19; ens.)
Daarom kan ons nie anders as om vir mekaar hieroor Ps. 127:1 aan te haal nie.
Om God se bloudruk te ignoreer, is suiwer rebellie, ongeloof en ongehoorsaamheid.
Daarom weet ek en glo ek, God is besig om tussen alles deur iets nuuts te bou op Sy ewige beginsels
en volgens Sy ewige bloudruk en plan.
Ekklesia of Kerk waar God se seën op gaan rus, gaan nie nog ’n vernuwings-gemeente wees wat op
Hill Song se patroon of volgens Willow Creek se patroon ingerig word nie.
Nee, dit gaan gebeur waar Sy mense onvoorwaardelik gehoorsaam aan Sy bloudruk, plan en
beginsels terugkeer na Hom toe en dit inrig en doen soos Hy as die Koning in Sy Handboek vir ons
leer.
Elke koninkryk het ’n private en openbare lewe en kant. Ook so die Ekklesia as ’n uitdrukking en
prentjie van God se Koninkryk.
Aan die eenkant gaan ons ekklesia vind wat as families van burgers van die Koninkryk van God ’n
veilige tuiste, beskerming, versorging plek aan mekaar verskaf (in die netwerk van huis gemeentes).
Aan die ander kant gaan ons ook die openbare, beherende kant daarvan in stads- en streeksverband
vind, met die bedoeling om goeie orde en struktuur daar te stel.
Soos wat die apostels van destyds tussen die verskillende dorpe en stede rondbeweeg en so eenheid
en orde tussen die gelowiges gehandhaaf het, so glo ek, moet ons hierdie netwerk van apostels in ’n
stad of streek herstel om ook so die eenheid van gelowiges verder te help bevorder.
Dit was immers wat ons gesien gebeur het in die vroeg-Christelike gemeentes in die Nuwe
Testament. Die huis-gemeentes in ’n stad of streek het byvoorbeeld saam die Ekklesia of Kerk van
Jerusalem, of Antiogië, of Rome, of Efese, of Korinte gevorm.

Soos wat hulle in die huise byeengekom het (Hand. 2:41-47; 2:20), of soos daar in die voorhof van
die tempel in Jerusalem, hand in hand met mekaar en met Jesus as die Koning, was daar nie sprake
van die tipiese gefragmenteerde en versplinterde prentjie van die Kerk wat ons vandag sien nie.
Dit is waarom dit so noodsaaklik is om terug te gaan na die oorspronklike bloudruk van Ekklesiawees, as ons weer dit wil beleef soos God dit oorspronklik bedoel het.
In die praktyk, lyk vir my, sal dit beteken dat ons weer die oorspronklike en eenvoudigste vorm van
die Ekklesia daar rondom tafels in huise, restaurante en werksplekke sal moet herstel.
Maar ook dan daar waar ons in breër verband in stede of streke in groter bymekaarkomplekke( in
die grootste vergader-fasiliteite wat ons in die hande kan kry) byeen gaan kom.
(Dit gaan dus heel waarskynlik daardie sale, stadsale en stadions wat die wêreld vir hulle ander gode,
soos sport en kultuur gebou het, wees).
Kom ek sê iets meer oor hierdie apostoliese netwerk wat as’t ware die argitektoniese raamwerk
moet vorm om te sorg dat die eenvoudige Ekklesia in al die dorpe, stede en streke in verhouding en
in eenheid met mekaar bly.
Die oorspronklike Argitek van die Ekklesia, Jesus Christus self, is die Apostel (volgens Heb. 3:1) wat Sy
taak gedelegeer het aan die ander gesalfde apostels/apostoliese figure.
1 Pet. 2:5 teken die Nuwe-Testamentiese Ekklesia as ’n “geestelike woning”.
In werklikheid was dit ’n twee-pilaar-gebou of -struktuur, sê Wolfgang Simson. Hy teken dit so:

Aan die linkerkant kry ons die Privaat-kant van die Ekklesia, soos ons dit in die praktyk vind as die
eenvoudige ekklesia in die oikos of “huis-gemeentes”. Daar vorm gelowiges families in Jesus se
Naam.
Aan die regterkant vind ons die Openbare-kant van die Ekklesia, soos ons dit in die praktyk in die
Nuwe Testament vind waar die apostel-netwerk orde skep en handhaaf in die Ekklesia in die
verskillende dorpe, stede en streke (Hand. 20:20).
Jesus Christus is natuurlik die Rots waarop die Ekklesia gebou word. Hy is immers die Verlosser,
Doper met die Gees, Here en Koning (1 Kor.3:1).
Dit is Hy wat dan die Ekklesia verder bou op die fondasie van die apostoliese en profetiese bediening
(Ef. 2:20; 1 Kor. 12:28).
Uiteindelik vorm hierdie selfde Jesus ook die Hoeksteen, as die Alfa en Omega, die Begin en die
Einde van ons geloof en die Hoof van die Ekklesia of Liggaam van Jesus.
So word die onsigbare sigbaar.
Jesus Christus het as die beloofde Messias na hierdie wêreld gekom om, na sowat 33 jaar op aarde,
voortaan as ’n onsigbare Koning in ’n onsigbare Koninkryk te regeer.
Net aan diegene wat Hom aanvaar in die geloof vir wie Hy is, openbaar die Vader deur Sy Gees dit en
wat dit verder behels. Sodat niemand daarop kan roem dat hulle dit uitgedink het nie.
Alleen hulle sal die oop deur voor hulle sien en deurstap in geloof. En soos hulle deurstap, ontdek
hulle Jesus Christus is die beloofde Messias en langverwagte Verlosser (Luk. 10:9-11; Mat. 6).
Elkeen wat kies om sy/haar lewe aan Hom voortaan te wy – en alle beheer aan Hom oor te gee –
word ’n burger van Sy onsigbare Koninkryk op aarde.
Aan hulle sê Jesus wat Hy vir Petrus gesê het daar in Mat. 16 en Mat. 18: Ek gee vir jou die sleutels
van hierdie Koninkryk. Om die deure vir mense oop te maak en vir hulle te wys wat agter die deure
is.
Dit is ook nou julle taak om wat onsigbaar is, sigbaar te maak vir die mense.
Ons, as Sy gelowige volgelinge, word nou die merkers wat moet aandui waar die mense die geheim
van hierdie Koninkryk moet gaan soek.
Die maniere hoe ons dit moet doen, is deur die volgende dinge sigbaar te laat word in ons lewens en
tussen ons: Liefde, lojaliteit, egtheid en outentiek-wees.
Kom ek sê kortliks iets oor elkeen.
1. Liefde
Liefde is altyd sigbaar, sê 1 Joh. 4:16. Daar waar ons God se mense geword het deur die werk van
God se Gees, wat ons nuutgemaak en Jesus se lewe aan ons geskenk het, sal mense dit kan sien in
die manier hoe ons mekaar liefhet.

God het ons eerste liefgehad, al het Hy alles oor ons geweet. En Hy het Sy liefde vir ons sigbaar laat
word deur Jesus Christus na hierdie aarde toe te stuur om vir ons te kom sterf, in ons plek, vir ons
sondes.
Ons liefde is dus maar bloot ’n terug-eggo van hierdie liefde.
Deel van hierdie eggo is ons lief-wees vir God. Hy word die Alles in ons lewe. Hy is waar rondom ons
lewe draai. Hy word die rede vir ons bestaan.
Maar as ons God ontdek het, ontdek ons onmiddellik ook ons familie onder die ander volgelinge en
burgers van die Koninkryk en kan ons nie anders as om hulle ook lief te hê nie.
Die wonder is: wanneer die wêreld hierdie liefde tussen ons sien, trek dit hulle soos ’n magneet!
God vul ons met Sy Gees, waar ons Hom toelaat om ons hele lewe te beheer. Mense sal dit kan sien
in ons groeiende liefde vir die verlore wêreld, soos wat God Sy liefde vir die verlore wêreld deur die
werking van Sy Gees in ons ons aansteek.
Hierdie liefde vir die verlore wêreld gaan ons prakties tot aksie laat oorgaan en maak dat ons hulle
op allerlei wyses tot diens wil wees, sonder dat ons iets daaruit kan kry of dat dit oor ons moet gaan.
Liefde in aksie is immers die beste bewys van ware liefde.
2. Lojaliteit
Enigiemand wat die Koning erken en bely as die Koning, buig ook voor Hom as die Koning.
Van daardie oomblik af respekteer jy Hom as die Koning, met Sy waardes en opdragte (wat immers
die vorm van geregtigheid is wat Hy daargestel het).
Om Hom as Koning voortaan te gehoorsaam in jou lewe het nou prioriteit in jou lewe geword (Mat.
6:33). Niks kan daarmee kompeteer nie.
In ’n wêreld waar alles aanspraak maak op ons lojaliteit, sy dit patriotisme, godsdiens, tradisie, ons
familie, stam, geld, besigheid, werk, sport óf die een óf ander politieke sisteem, het ons gekies om
aan Jesus Christus as die Koning boweal lojaal te wees.
Daarom is die rigting in ons lewe en ons manier van doen en praat, totaal die teenoorgestelde as dié
van die wêreld om ons.
Ons lojaliteit teenoor Jesus Christus as die Koning, vertoon dus dieselfde eienskappe wat God bedoel
het in ’n huwelik behoort te wees.
’n Huwelik is immers ’n openbare ooreenkoms wat ons voor God teenoor mekaar maak om mekaar
lief te hê as man en vrou. Voortaan dra ons albei dan ook ringe as simbool van hierdie lojaliteit wat
ons net aan mekaar beloof het.
3. Egtheid
Alleenlik daar waar ons getoets word en ons daardie toetse slaag, toon dit egtheid.
So gee ons eers ’n lisensie aan iemand in Suid-Afrika waar hy of sy bewys gelewer het dat hulle kan
bestuur en al dit toetse geslaag het.

Dit gee dan ook aan hulle die outoriteit en reg om ’n voertuig hier in Suid-Afrika te bestuur.
Die feit dat ’n tiener se seksuele vermoëns reeds in hulle tienerjare volledig ontwikkel is, beteken nie
dat daardie tiener ’n lisensie het om seks te hê soos en wanneer hulle dit wil nie. Die huwelik is die
lisensie daarvoor. Sonder die huwelik oortree ons God se plan, bloudruk, orde en veilige raamwerk
vir veilige en fantastiese seks en betaal diegene wat dit oortree vir die res van hulle lewe ’n
verskriklike prys.
Selfs Jesus moes eers getoets word voordat die Vader Hom vertrou het met Sy krag (Luk. 4:1).
Omdat Hy nie uit selfsugtige motiewe opgetree het nie, maar God se bevele en wil gehoorsaam het,
vertrou die Vader Hom met Sy krag (dunamis), maar ook met die outoriteit en gesag (exousia) om
namens Hom en in Sy Naam op te tree en te handel in daardie krag.
Van daar was Hy “vol van die Heilige Gees” en het Hy daarmee opgetree soos Hy oortuig was Sy
Vader se wil is (Joh. 5:19,20; 8:38).
4. Outentiek
Alleenlik daar waar ons lewe wat ons bely, is dit vir die wêreld bewys dat dit werklik outentiek is.
Die hele wêreld is op soek na die ware jakob. Hulle is op soek na daardie “lewe en lewe in oorvloed”
waarvan Jesus gepraat het in Joh. 10:10b.
As ons na die lewe van Jesus kyk, sien ons daardie lewe beteken nie materiële sukses, sekuriteit,
rykdom en gesondheid waar ons heeldag met ’n glimlag laat rondloop op aarde nie.
Inteendeel. Dit is eerder ’n lewe wat sy doel en roeping hier op aarde uitleef en hulle hele lewe vir
ander gee.
Dit is die soort lewe wat nie anders kan as om herken te word as die ware jakob van wat ware
outentieke Koninkryk-lewe in al ses areas van die lewe werklik behels nie, sy dit in ons familielewe,
of besigheid, of rondom opvoeding, of in ons kommunikasie, of kultuur, of in ons politiek.
Jesus het gepraat van “lewe in oorvloed”, of anders gesê, ’n lewe wat oorloop van God se seën.
Dit is so anders as die lewe wat die meeste Christene lewe.
Die meeste van ons oorleef net. Lewe net. Ons werk en verdien net genoeg, betaal belasting, koop
die nodigste, en eet en slaap net.
Inderwaarheid is dit die tipiese lewe van ’n slaaf. Ander sê vir jou wie jy is, wat jy moet doen en wat
jy moet verdien. En in die proses word ons beroof van ons ware identiteit en om werklik die vrugte
te pluk vir ons arbeid wat ons insit.
Waar ons weer as outentieke burgers van die Koninkryk begin lewe volgens die beginsels en DNA
van die Koninkryk, is ons nie meer slagoffers en slawe nie. Dan word ons weer bemagtig en bekragtig
om ’n lewe te leef van hoop, geloof en liefde.
Die Here beloof ons nêrens ’n lewe sonder pyn, krisis of lyding nie. Maar Hy belowe wel vir ons dat,
as ons volgens die beginsels en DNA van die Koninkryk begin lewe en Sy wil begin gehoorsaam in al
ses areas van ons lewe, gaan ons lewe in oorvloed beleef.

Dan gaan die Kerk van Jesus van bloot net nog ’n godsdienstige groep, verhoog en gerestoureer
word tot ’n apostoliese volk van God in hierdie wêreld. Ja, dan gaan die Ekklesia weer hierdie
aantreklike buitengewone, anderse model-nasie wees, wat soos ’n stad op die berg lig bring waar dit
donker is, waar die seën van God se heerskappy sigbaar gaan wees vir almal.
Die vrug van hierdie soort Kerk-wees gaan nie gemeet word aan erediensbywoning, wonderlike
“worship-liedere” en getalle nie. Nee, dit gaan eerder gemeet word aan hoe lewens daar verander
word en hoe dinge en gemeenskappe rondom hulle verander.
Al ses areas van menswees gaan daardeur ge-dissipel word en weer onder die Heerskap van Christus
geplaas word.
Ons gaan weer sien hoe mense se lewens opgegradeer word van bloot suksesvol tot betekenisvol!
Dit is wat ons tans sien gebeur en wat ons optimisties maak.
Ons sien weer volgelinge van Jesus in die Ekklesia (wat weer Koninkryk verstaan) wat oral op aarde
opstaan vir almal om te sien.
Veral in lande soos China, Indie, Viëtnam, Kuba, Egipte, Bangladesh en Indonesië.
Die hart hiervan is ’n Ekklesia wat hulle aanhoudende rebellie bely en hulle pad terugvind na ’n lewe
waar hulle net in liefde gehoorsaam wil wees aan hulle Koning, Jesus Christus.
Hierdie Ekklesia kan nie meer net ’n plek wees waar God se liefde en genade beleef sal word nie,
maar sal ook ’n plek en mense wees wat ’n kragtige profetiese lewe leef waarin mense God se seën
kan sien en beleef.
Hoe lyk so ’n lewe?
SES AREAS
Familie

Opvoeding

Kommunikasie

Kultuur

Ekonomie

Regering en owerheid

BELANGRIKE
Outoriteit
Verhoudings
Seks
Waardes
Leer
Opvoeding
Media
Ontspanning
Wetenskap
Kuns
Sport
Werk
Finansies
Geld
Politiek
Owerheidstrukture
Militêre strukture

“LEWE”

LEWE IN OORVLOED

Disfunksioneel
Leeg
Onveilig
Beroepsgerig
Degraderend

Gesond
Vrugbaar
Veilig
Lewens-gebaseer
Bekragtigend

Onbelangrike
Uitbuiting
Manipulasie
Rasionele is koning
Vuil
Sport is koning
Depressief
Verslawend, gulsig
Mammon is god
Korrup
Despoties
Demonies

Intelligent
Eerbiedig
Inspirerend
Skoon
Inspirerend
Balans
Opbouend
Positief, bemagtig
Bevrydend
Regverdig
Betrokke
Onder God se bevel

5. Tekens van die Koning
Hierdie oorvloedige lewe van Jesus gaan ook herken word aan dinge soos bonatuurlike genesing,
demoniese bevryding en –uitdrywing, dooies wat opstaan, profesie en wonders wat plaasvind.
Mense gaan beleef: God is self hier bonatuurlik teenwoordig!

Maak dissipels van die nasies
Volgelinge van Jesus sal weer hulle basiese opdrag aanvaar, naamlik om “dissipels van die nasies” te
maak.
Nou kan ons nie meer vassteek deur net mense te wil evangeliseer nie. Hulle moet nou ge-dissipel
word en geleer en voorgestel word aan die Koning van die Koninkryk waarvan hulle nou burgers
geword het.
Dit sal beteken dat hulle reg gedoop moet word met water, gedoop moet word met die Gees en
gelanseer moet word in ’n bediening van gehoorsaamheid aan die Koning se bevele in al ses areas
van hulle lewens.
Jesus Christus wil immers ook Sy Koninkryk en Koningskap in en deur hulle lewens demonstreer aan
die wêreld daar rondom hulle.
Waar gelowiges nie hierdie basiese opdrag uitvoer nie, sien ons geestelike onvolwassenheid en
geestelike steriliteit (want hoe kan God hulle vertrou met “nuwe babas”), maar sien ons ook die
gebrek aan die werking van God se bonatuurlike krag en gawes van die Gees.
Elke nuwe kind van God is ook ’n kind van die Koning en moet geleer word om soos ’n koningskind
op te tree en te lewe. Anders is hulle niks anders as “weeskinders” nie!
Ons kan nie meer waag om anders op te tree as “in die Naam van Jesus, die Koning” met Sy lisensie
en outoriteit in ons sak nie (Mat. 10:1; 16:17; 28:18-20).
Hy gee ons die opdrag, die lisensie, om te gaan visvang in Sy Naam. Maar ons moet onthou dat Hy
Jesus, die Doper met die Gees, as die Koning, ons nou ook die bonatuurlike outoriteit en krag
(exousia en dunamis) wil gee om in Sy Naam mense te bedien.
Waar mense dit sien gebeur, soos die sowat 186 sulke gebeure in die Nuwe Testament ons van
vertel, word mense oop vir die realiteit dat God bestaan en begin hulle glo dat hierdie “lewe en dit in
oorvloed” regtig bestaan, en word hulle ontvanklik vir die Evangelie van God se Koninkryk.
Dit is wat ons oral in die wêreld sien gebeur waar naamlose, onbekende mense in die Naam van
Jesus, die Koning, begin optree. (En dit terwyl die sogenaamde teologiese wêreld hopeloos en steriel
staan en toekyk en dink die gawes het “opgehou”!)
Daarom is dit belangrik om nie net die gawes van die Gees se werking te beklemtoon nie, maar om
mense te leer dat die outoriteit om in die Naam van die Koning op te tree ook daarmee gepaard
gaan.
Hy kan net Sy outoriteit en gesag gee daar waar mense Sy bevele gehoorsaam en Sy voorwaardes
nakom (Mat. 28:18-20).

Alleen dan kan ons verwag om die taak wat ons opgedra is, te voltooi.
Waar ons ons eie planne en resepte van die wêreld neersit, en God se manier van doen begin volg in
ons finansiële en ekonomiese lewe, daar begin ons ook die gees van materialisme trompop loop en
kruisig. Daar waar ons die reëls van die bankwese van hierdie wêreld begin ignoreer, gaan ons vrug
sien.
Koninkryk-deure gaan sigbaar word waar mense bereid is om die prys te betaal en op te offer.
Dit gaan die kragtigste wapen op aarde word.
As ons begin doen wat Jesus gesê het en dan begin praat, gaan die wêreld luister!
Die Koninkryk van God gaan ontwikkel as ’n bonatuurlike parallelle-struktuur, amper ’n alternatiewe
wêreld in hierdie wêreld. (Soos Jesus gesê het: in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie!)
Dit is van daardie soort lewe wat gedeeltes in die Bybel daar in Spr. 8 praat. Gekenmerk deur God se
seën, want daar is duidelik tekens van vrugbaarheid, vermenigvuldiging en ’n impak op ons
omgewing en selfs die wêreld.
Die Liggaam van Jesus sal weer vanuit huis-families hande vat en soek om sigbaar iets te
demonstreer van ons liefde en eenheid onder mekaar op stads- en streekvlak.
As ons nou in die tyd is waarvan Daniël geprofeteer het in Dan. 2:44, is die vraag: Is jy deel hiervan?
Het dit nie tyd geword om alles aan Sy voete neer te sit en net ’n pyl te word in Sy boog nie?!

Deel 2

’n Fondasie van Apostels en profete

1 Kor. 12:28
“En in die kerk is daar mense aan wie God ‘n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels,
ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat
genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om
ongewone tale of klanke te gebruik.”
Die Ekklesia word gebou op die fondasie van apostels en profete. Ef. 2:20 sê immers: “Julle is ‘n
gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan Christus
Jesus self die hoeksteen is.”
Maar die tragiese feit is (en dit is duidelik uit die kerkgeskiedenis) dat die apostels en profete
“verdwyn het” toe die herders en leraars en ’n ander klomp substitute die plek ingeneem (soos
kerktradisie, Kerk Ordes en die staat).

Behalwe dat hulle geen rol meer gehad het om te speel nie, het die kerk soos ons dit ken, grootliks
anti-apostel en anti-profeet geword!
Mense het daarmee nie net God se beheer van Sy Kerk verwerp nie, maar in die proses ook die
apostels wat God stuur en die profete deur wie Hy wil praat, verwerp!
Daarom sê Luk. 11:49-52: “Daarom het Die Wysheid van God gesê: ‘Ek sal profete en apostels na
hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg.’
So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is van die skepping
van die wêreld af: van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die
tempel doodgemaak is. Ja, Ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word!
Ellende wag vir julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle
nie ingegaan nie, en dié wat wel wou ingaan, vir hulle het julle verhinder.”
Maar God is besig om dit te herstel, want hierdie bedieninge is lewensnoodsaaklik vir die Liggaam.
Bybelse, gesonde en volwasse apostels en profete het ’n argitektoniese, katalitiese, visioenêre,
rigtinggewende, beskermende en funderende funksie in die Ekklesia wat deur geen ander bediening
vervang kan word nie.

Profete
Volgens die Bybel is profete die boodskappers en segsmanne en –vroue van God, wat as God se
visioenêre en wagte op die mure van die stad moet staan.
Hulle is die GPS (Global Positional System) van die Ekklesia.
Amos 3:7, 8 sê oor hulle: “Die Here God doen niks as Hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy
dienaars die profete nie.
Die leeu het gebrul, wie sal nie bang wees nie? Die Here God het gepraat, wie sal nie as profeet
optree nie?”
Esra 6:14 vertel die volgende hieroor: “Die Judese leiers het met die bouwerk aangegaan. Danksy die
optrede van die profete Haggai en Sagaria seun van Iddo het hulle goed gevorder. So kon hulle die
gebou klaar maak soos die God van Israel hulle dit opgedra het en soos konings Kores, Darius en
Artasasta van Persië beveel het.”
Hulle is dus werklik God se spesiale agente in die veld van Geestelike Intelligensie. Daar is dit hulle
taak om die geheime van die onsigbare realm te openbaar (veral vir strategiese besluitnemers).
Dit kan verskillende vorms aanneem: drome, visioene, profetiese indrukke of profetiese
boodskappe.
Natuurlik sal dit nie net oor “geestelike sake” wees nie, maar eerder oor al ses areas van ons
menswees gaan (sy dit oor tegniese deurbrake, besigheidsidees, profetiese konsepte en idees of
totaal nuwe innoverende idees of konsepte gaan wees).

’n Mens hoef maar net jou ore die afgelope jare oop te hê om bewus te wees van al die profetiese
openbaringe bv. oor deurbrake in die Moslem-wêreld, die val van Kommunisme, die groei van huisgemeentes en ander herlewings.
Profesie en profete is dus vandag nog deel van God se manier van praat met Sy mense in ons dag.
Die Skrif sê verder vir ons dat profete ook die aansteller en salwer is van konings en apostels. (Soos
Samuel destyds vir ’n Dawid moes aanstel, en Johannes die Doper Jesus as die Messias moes
identifiseer. Dieselfde gebeur ook in Hand. 9.)

Apostels
Hoe gaan die Ekklesia vandag nog die apostels in hulle midde herken? Ons sien hulle immers nie raak
met ons gewone oë nie, maar net deur geestelike oë! (Daarom gaan dit baie keer die profete wees
wat die Ekklesia help om God se aangestelde apostels in hulle midde te herken).
1 Kor. 12:28; 1 Kor. 4:9 en Ef. 4:11-16 praat onder andere van hierdie apostels (of mense met ’n
apostoliese roeping of bediening).
Kom ek noem hier ’n paar elemente of vrugte van die apostoliese bediening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulle skep ruimte vir die onmoontlike om te gebeur
Hulle neem nuwe areas in en beskerm dit – Hand. 17:21; 2 Kor. 10:13-18
Hulle bediening is baie keer die bediening van salwing en seën van ander - Rom. 1:11; 1
Tess. 2:8
Hulle bou nuwe sisteme en sorg dat gebeur wat daardeur moet gebeur
Hulle sinkroniseer dit wat in God se hart is in die hemel met wat hier op aarde moet gebeur
Hulle is God se meesterbouers en argitekte hier op aarde – 1 Kor. 4:1; Ef. 3:6
Hulle is geestelike vaders van geestelike seuns
Hulle lê fondasies – 1 Kor. 3:10
Hulle beskerm God se mense teen wilde wolwe – Hand. 20:29
Hulle is planters vanself-vermenigvuldigende ekklesia-bewegings
Hulle rol is om die Jode jaloers te maak – Rom. 11

Die span van apostels en profete
Profete sien berge vêr weg en dan bou die apostels die pad soontoe.
Een van die ware tekens van die volwasse Bybelse apostel is dat hulle soos Paulus in hulle lewens
as’t ware ook in Tarsus was, waar hulle eie ego en enige self-ambisie gekruisig is! (Gal. 2:20; Fil. 3:8)
Dieselfde geld ook vir ’n volwasse Bybelse profeet.
Daarom sê Wolfgang Simson dat net “dooie” apostels en “dooie” profete goeie apostels en profete
is!
God is besig met iets nuuts!
Dit is beide ’n reformasie sowel as wat dit ’n revolusie is. Aan die eenkant word nuwe dinge geskep,
maar aan die ander kant is God ook besig om die oue na die nuwe toe te hervorm.

Uiteindelik is alles deel van die een argitektoniese wonderwerk, die een Ekklesia van Jesus.
Wat in ons dag aan die gebeur is in die Kerk van Jesus, kan geen klein bestaande kerk of denominasie
werklik akkommodeer of beheer nie. As dit werklik deel is van God se Koninkryk wat aan die kom is
tussen ons, bestuur net die Koning van die Koninkryk dit self.
Apostoliese en profetiese mense (gekroon deur lyding), saam met leraars, herders en evangeliste,
saam met van die ander bedieninge en die gesonde familie-ouderlinge, gaan die ouers en toerustingspanne wees van die volgelinge van Jesus, wat saam begin stap deur die wêreld om, soos God
openbaar, Hom te gehoorsaam en korporatief Ekklesia te wees wat gaan vrug dra tot eer van God.
Die profetiese bediening is baie keer die een wat die saad saai en mense bevry met ’n woord van
God self. Dan skep die apostoliese bediening die ruimte en die strukture sodat daardie saad kan
groei en vrug dra en nie verlore gaan nie.

Deel 3 Koninkryk-ekonomie
In Lukas 16 sê Jesus: “En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat
wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.
Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is
ook in die grote onregverdig.
As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?
En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?
Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een
aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”
Ons hantering van finansies en ons werk op die markplein is van die mees akkurate en onmiddellike
termometers van ons geestelike verhouding met God.
Ons geloof het onmiddellike finansiële konsekwensies. Dit wat ons by die werk en in ons finansies
doen, is die beste termometer vir wat regtig in ons geloofslewe aangaan.
God is nie net die Begin en die Bron van alles nie, maar Sy Koninkryk, soos Jesus dit vir ons geteken
het, het ’n gesonde ekonomie tot gevolg.
Die Bybel spel baie duidelike beginsels vir ons werk en geld uit, om ons te bemagtig, maar ook om
God te eer.
God het vier eko-sisteme vir Sy mense daargestel deur die verloop van die geskiedenis, met
bepaalde meegaande ekonomiese beginsels daarvoor, wat Sy mense moes kies om te gehoorsaam
om Sy seën ook daar te beleef.

Die eerste eko-sisteem kry ons daar in die Tuin van Eden. En, soos jy weet, het dit in chaos geëindig
in die sondeval.
Die tweede eko-sisteem was dié van die Aartsvaders wat uiteindelik in Egipte geëindig het as nog ’n
mislukking.
Die derde eko-sisteem, Israel onder die konings se beheer, eindig in ballingskap en is dus nog ’n
mislukking.
Die vierde eko-sisteem is die van die Koninkryk van God, wat ingelei word deur Jesus Christus.
Omdat Jesus, as die Koning en Messias, baie van die ekonomiese beginsels van hierdie sisteem aan
ons bekend gemaak het, noem ons sommer hierdie beginsels die Messiaanse finansiële beginsels.
Kyk ons mooi hierna, is dit baie meer revolusionêr as Marxisme, baie meer bevrydend as die tipiese
Amerikaanse en Westerse droom, baie meer bevrydend as die finansiële onafhanklikheid wat oral
gepropageer word as dié antwoord, en baie meer lewegewend as die vrye markekonomie.
Net soos die rol van die apostels en die profete in die Ekklesia, het ook hierdie Messiaanse finansiële
beginsels nie die aanslag van die derde eeu deur godsdiens, Mammon, en die magstryd tussen kerk
en staat oorleef nie.
Daarom vind ons feitelik in geen deel van die Liggaam van Jesus êrens in die wêreld enige van hierdie
finansiële beginsels nie.
Oor die algemeen het die Kerk hierdie beginsels totaal geïgnoreer en oortree, en eerder hulleself in
kerk-sisteme en denominasies, buite die parameters van die Koninkryk van God, gaan probeer
finansieel beskerm.
In rugbyterme kan ons dit so stel: die kerk het onkant begin speel, buite die reëls en die neergelegte
gebied en orde wat die Koning daarvoor gestel het.
Die een wie se strategie die kerk begin volg het, is die geestelike demoniese hoof van hierdie area:
Mammon.
Sy koninkryk word in die Skrif ook Babilon genoem. Hierdie Babiloniese sisteem is gebou op
gulsigheid en vrees (Mat. 6:24). Daar wil almal net meer hê. Daar word almal gedryf deur die vrees
om te min te hê of dalk hulle werk te verloor, en te moet uit mis op een van die dinge wat die wêreld
aan te bied het.
Kyk ’n mens in die Kerk rond, sien jy oral hierdie selfde dinge, soos vrese oor die gebrek aan
sekuriteit en ‘n vaste salaris as jy jou “vaste werk” sou verloor.
Wat dit betref, leef die grootste deel van die Kerk dus ook maar in Babiloniese ballingskap, en is soos
die res van die samelewing materialisties en uitgelewer aan die manipulasie en beheer van
Mammon. Die meeste volgelinge van Jesus is gevolglik vrywillige slawe van dieselfde Mammongedrewe slawe-sisteem.
Daarom is hulle vrese en bekommernisse die tipiese vrese en bekommernisse van die res van die
wêreld.

Waar die res van die wêreld droom oor die wen van die staatslotery, droom Christene van finansiële
onafhanklikheid en verwag hulle hierdie groot finansiële deurbrake.
Verder word hulle deeglik gemanipuleer deur neo-legalistiese gee-tegnieke in die kerk, waar hulle
aangespoor word om hulle “tiendes vir die kerk te gee” sodat God hulle kan seën.
Of hulle sit en wag op daardie beloofde voorspoed wat op pad is.
Baie van hulle sit vasgevang in ’n idee van ’n pyn-vrye middelklas bestaan.
Daar is selfs enkeles wat oortuig is die Here vra van hulle om ’n lewe van totale armoede te leef
êrens in ’n klooster van die een of ander aard.
G’n wonder die meeste van Jesus se volgelinge is, wat hulle finansies betref, diep getraumatiseerde
en beseerde mense. En alles is bloot die gevolg van ’n valse evangelieboodskap wat finansies en ons
werk betref.
Ons oes dus maar net wat al vir so lank gesaai is in die Kerk van Jesus hieroor omdat ons die
evangelie van die Koninkryk van God verwerp het oor finansies en ons werk.
Ek wil ’n stelling maak dat feitelik alles wat ons in die grootste gedeelte van die kerk vir mekaar oor
geld en finansies geleer het, verkeerd was.
Jak. 3:14-16 sê: “Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog
dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo
nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en
allerhande gemene dade.”
Dan sê Jak. 4:1 tot 8 die volgende wat so relevant vir hierdie gesprek is: “Waar kom die stryd
vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat
gedurig binne-in julle woed nie?
Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ‘n ander man se goed en
kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid
nie.
As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes
bevredig.
Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend
van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.
Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir
Homself wil hê?
Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: "God weerstaan hoogmoediges, maar
aan nederiges gee Hy genade."
Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.

Nader tot God en Hy sal tot julle nader.”
Die kerk is so gekontamineer met al hierdie selfde motiewe en begeertes soos jaloesie, gulsigheid,
selfsug, selfsugtige ambisies en begeertes om net meer en meer te wil hê.
Daarom is die onmiddellike uitdaging vir elkeen van ons in die verband om ’n keuse te maak om
Jesus as Koning te begin gehoorsaam en Sy Koninkryk ook in hierdie area van ons lewe te begin soek.
Natuurlik sal dit beteken om doelbewus weg te stap van Babilon en sy beginsels van Mammon.
Ek glo dit is ook daarom deel van die taak en roeping van die apostoliese en profetiese spanne vir
nou in die Ekklesia om hierdie boodskap aan die volgelinge van Jesus oor te dra en vir hulle te leer
wat die Messiaanse beginsels in die verband is.
Dit beteken dat daar ’n gesonde finansiële ommekeer moet plaasvind in elkeen van ons, plus ’n
herontdekking van Koninkryk-finansies en die Messiaanse beginsels vir ons werk/arbeid.
Dan moet hierdie revolusionêre waarhede uitgeleef en gedemonstreer word.
Die vroeë Christene het ’n lewe van totale afhanklikheid van God en van mekaar geleef waarin die
gees van materialisme doelbewus en gedissiplineerd gekruisig is. Daarom verras dit nie ’n mens om
te ontdek dat die res van die wêreld om hulle gedink het dat die lewe wat hulle geleef het totaal
absurd of “heilig” was nie.
God is ook vandag besig om Sy mense te red uit die Babiloniese sisteem en terug te roep na
Koninkryk-ekonomie.
As gevolg daarvan sal die Koninkryk van God ’n wêreldwye ekonomiese faktor word waarmee
diegene in die Babiloniese sisteem deeglik rekening sal moet hou.
Maar voordat dit kan gebeur en voordat daar sprake kan wees van die “rykdom van goddeloses” wat
oorgaan in die hande van God se mense, sal hierdie bekering en skoonmaak van die Bruid van Jesus
eers moet plaasvind.
In die proses sal die eenheid in die Liggaam herstel moet word en sal die Koninkryk van God weer
ons fokus word (en nie die bou van “groter kerke” nie).
Dit sal die Ekklesia outomaties laat uitskuif agter die kerk-mure uit waar dit vir soveel jare vasgevang
gesit het en laat sigbaar word in die wêreld, waar hulle in al ses area van die lewe die Koningskap
van Jesus gaan uitleef deur Sy riglyne en beginsels te gehoorsaam.
Uiteindelik sal dit uitloop op die klimaks en botsing waarvan Op. 18:20 ons vertel tussen die sisteem
van Babilon en die apostels, profete en die res van die heiliges.
Soos wat meer en meer volgelinge van Jesus weier om markgedrewe te lewe en eerder gedring word
deur die liefde van Koning Jesus wat wil hê elkeen moet gered word, sal dinge radikaal verander.
Dan sal ons sien dat Mammon-gedrewe beginsels van net groter winsmarges en meer en groter nie
meer die dryfkragte in die lewens en ekonomie van volgelinge van Jesus gaan wees nie.

Kom ons som die kern van hierdie Messiaanse finansiële beginsels hier op.

Ons ekonomiese lewe bestaan uit vier verskillende lewensfases
Wolfgang Simson onderskei die ekonomies-gesproke vier verskillende lewensfases in die lewe van
Jesus op aarde, naamlik as kind, as jongmens, as vader en, na Sy opstanding en hemelvaart, as
grootvader.
1. As kind het Hy geskenke ontvang (van Maria en Josef, die wyse manne en Sy Vader in die
hemel).
2. As jongman het Hy van twaalf jaar oud af die besigheid van Sy aardse vader, Josef, aangeleer
en bedryf.
As ons volgelinge van Jesus is, sal ons ook Jesus hierin navolg, naamlik dat daar ’n fase in ons
almal se lewe is waarin daar betalende werk vir ons is. Jesus demonstreer dit as Hy wys hoe
besigheid kan floreer waar dit deur profetiese advies bedien word, soos destyds gebeur het
met Petrus en die vang van ’n menigte vis (Luk. 5). (Wat dus inderwaarheid niks anders as ’n
reuse-finansiële deurbraak was nie!)
3. Na ± agtien jaar as skrynwerker en boukontrakteur, waar Hy deur die besigheid gefinansier
en onderhou is, gaan hy ’n derde fase in Sy lewe in. In hierdie fase lewe Hy ’n totaal ander
soort finansiële lewe en is Hy deel van ’n baie meer ekonomiese gemeenskap.
In hierdie fase bedien Hy mense met Sy gawes (Mark. 10:45), wat Hom dan weer gefinansier
het uit hulle finansiële besittings en rykdom (Luk. 8:3). Hierdie gawes is dan weer bewaar in
’n beurs (Joh. 12:6). Hierdie beurs was ’n soort korporatiewe rekening wat beheer is deur
Judas, wat gebruik is om almal wat saam met Hom was te onderhou asook die armes (Mark.
14:5).
Hy het in hierdie fase gepreek wat Hy self gelewe het: dat God self diegene betaal wat
bereid is om die markplek te verlaat en in die Eienaar se wingerd gaan werk wanneer Hy
hulle vra (Mat. 20).
Hierdeur demonstreer Jesus aan ons dat in die Koninkryk-ekonomie gedurende hierdie
lewensfase, ons as’t ware moet sterf as blote besigheidsmense. Gedurende hierdie fase
beteken ’n volg van Jesus as Koning en soek na Sy Koninkryk, die “verlaat van daardie soort
van besigheid-doen” en ’n betrokke raak in die Koninkryk en die oes van die Koninkryk 24
uur van die dag 7 dae ’n week. Dit beteken dus noodwendig ook ’n “agterlaat van alles
verder” (Luk. 5:11; 14:26-33), wat ’n agterlaat van nette, besighede, verhoudings, huise en
eiendom kan behels vir korter of langer tye (Luk. 10:2; Mark. 10:29 en 30).
Gedurende hierdie derde fase van Sy lewe was Jesus die vader-figuur vir Sy dissipels (Joh.
17).

4. Na Sy Opstanding en hemelvaart laat Jesus Sy dissipels agter om, nadat Hy vaderskap aan
hulle gemoduleer het, self nou geestelike vaders te wees vir al die geestelike kinders in die
Ekklesia. Hyself beweeg in ’n vierde fase van Sy lewe waar Hy, omring deur al die weelde en
dinge van waarde, as die Grootvader regeer oor Sy familie.
In die vroeg-Christelike gemeentes sien ons hoe die vroeë Christene die beginsel verstaan het,
naamlik dat hulle dit wat Jesus vir hulle geleer het, self moet uitleef en gehoorsaam en dit ook weer
aan mekaar moet leer.
Om Koninkryk-ekonomie verder te verstaan, moet ons nog drie baie belangrike vrae vir onsself uit
die Skrif beantwoord.

Wie was die Bron van inkomste vir die vroeë Christene?
Die Bybel vertel vir ons in hoeveel gedeeltes van God se bonatuurlike ingrype en vermenigvuldiging
van brood, vis, kwartels, manna, water in die woestyn en selfs wyn op ’n huweliksfees.
God kan dit en nog baie ander dinge doen om Sy mense bonatuurlik te versorg. Dink maar net
daaraan hoe God Elia daar in die woestyn deur kraaie dag vir dag kos gegee het en hoe Jesus Petrus
vis laat vang het, en in een van hierdie visse se bekke die presiese bedrag laat vind het om die
belastinggeld vir hulle groep te betaal.
Maar dan is dit ook aangrypend om te ontdek wat in die vroeg-Christen-gemeentes gebeur het by
die bekering van mense.
Ons lees hoe alle nuwe bekeerlinge, wat ekstra huise en grond besit het, en wat meer gehad het as
wat hulle self nodig gehad het, dit aan die Here met hulle bekering oorgegee het.
Verder het hulle nie net dit nie, maar ook alles wat hulle verder gehad het, beskikbaar gestel vir die
Here se diens, want hulle het verstaan Jesus Christus is die Koning en dus die Eienaar van alles.
Daarom lees ons ook hoe hulle hulself “slawe van Christus” genoem het en Sy “eiendom”. Hulle het
ook deur die werking van God se Gees verstaan dat hulle nou “nuwe familie”, die Ekklesia, gehad
het.
Dit het onmiddellik ’n nuwe lewenstyl volgens die riglyne en beginsels van die Koninkryk van God
meegebring. Voortaan het hulle vir ’n “nuwe Eienaar” gewerk. Hulle werksbevrediging en sekuriteit
het daarin gelê dat hulle die Groot Opdrag uitgevoer het, met die wete dat hulle ’n ewige
pensioenfonds ook nou by hulle nuwe Koning as deel van hulle “byvoordele” ontvang het.
In ’n sin kan ’n mens dus al hierdie dinge sien as die “ingang-geld” wat elke nuwe bekeerling “gegee
het” by hulle bekering en deel-word van die Ekklesia daar in die begin.
Hulle het verstaan dat ’n ware bekering die plek was waar elkeen hulle eie regte (ook op besit) aan
hulle nuwe Koning prysgegee het (Hand. 2:44-45; 4:32-34).
Dit was dan ook daarom die “grootste bron van inkomste” van die Ekklesia daar in die begin.

As ons mooi hieroor dink in rand en sent-terme, praat ons hier van ’n reuse-bedrag geld en ’n groot
inkomste, wat ten minste 95% van die totale inkomste van die Ekklesia daar in die begin
verteenwoordig het.
Dit is verder baie duidelik dat die vroeë gemeentes geen gereguleerde en wettiese maandelikse
“tiende” gehad het wat alle volgelinge van Jesus “moes” gee nie.
(Dit is maar net nog ’n maaksel van die kerk-sisteem later om haarself te probeer finansieel in
standhou).
Nee, hulle het as deel van die gemeenskaplike familie, elkeen sy/haar deel bygedra wat nodig was,
want God se Gees in hulle het hulle aangespoor om vrywillig ruim uit liefde te gee (2 Kor. 8 en 9).
(Die gee van geld was dus nie, soos vandag, uitgelewer aan die buie en emosies van die individu nie,
maar is beheer deur die beginsels van die Koninkryk van God).
Elkeen het dus verstaan dat ook hulle finansiële lewe integraal deel was van korporatiewe volgelingwees van Jesus, volgens die beginsels van die Koninkryk.
Natuurlik was daar uitsonderings.
Ananias en Safira se ongehoorsame optrede daar in Hand. 5 is ’n voorbeeld daarvan, wat midde die
herlewing wat aan die gang was, hulle dood beteken het.
Ons lees ook verder hoe die gemeente in Korinte nie hulle geestelike vader en fondasie-apostel
finansieel ondersteun het nie (1 Kor. 9).
Maar dit was die uitsonderinge wat juis die reël en beginsels onderstreep het. (Paulus het bloot ’n
selfversorgende tentmaker vir ’n tyd geword om ’n tekort te oorbrug wat as gevolg van die
ongehoorsaamheid van ’n gemeente ontstaan het - Hand. 18:1-5).

Wie het die geld gekollekteer?
Geld het sy eie wil en kan nooit sommer net gelos word nie, want dan neem Mammon oor en daar is
chaos. Dit moet bewustelik heeltyd onder die heerskap van Christus geplaas word en gebruik word
as instrumente om Sy wil te gehoorsaam.
Dit is baie duidelik aan wie se sorg geld in die Koninkryk van God toevertrou is daar in die begin in
die vroeg-Christelike gemeentes. Telkens lees ons hoe dit “aan die apostels se voete” neergesit is of
na die apostels toe gebring is (Hand. 4:34,35).
Niemand anders as net die apostels is verantwoordelik daarvoor gemaak dat daardie geld gebruik
word soos Jesus, die Koning, die Ekklesia opdrag gegee het nie.
(Dit het nooit die taak geword van leraars, herders, evangeliste of “para-kerklike organisasies” of
welsynsorganisasies nie!)
As God dus die Eienaar en Bankier in die Ekklesia is, is die apostels die kassiere en tellers by die
toonbank, wat deur God aangewys is as diegene wat verantwoordelikheid moet neem vir die
ontvangs van die geld wat aan God gegee word.

Let vêrder op dat die geld aan “die voete van die apostels” (Hand. 4:34) neergesit is. Alles in die
meervoud! Wat onmiddellik weer dui op ’n span apostels (en nie bloot een of ander “superster”
nie)!
Verder is dit baie duidelik uit die bepaalde Skrifgedeeltes dat die geld in die openbaar op ’n baie
publieke manier gegee is (en nie êrens in die geheim agteraf gedoen is nie).
Diegene aan wie die geld toevertrou is, het ook die besluite geneem oor wat daarmee gedoen moet
word. Hulle was dus dieselfde persone wat die standpunte en strategie van die Ekklesia geformuleer
het soos wat God dit aan hulle openbaar het.
(Elkeen van ons weet wat gebeur as die persone wat die strategieë moet formuleer en die
“finansiële kommissie” nie dieselfde lede is nie!)
Om hierdie werk behoorlik te kon doen, het die apostels baie nou saamgewerk met die diakonia.
(Kyk maar self na die vereistes waaraan hierdie diakonia moes voldoen daar in Hand. 6 en 1 Tim. 3).
Dit is verder duidelik uit die bepaalde Skrifgedeeltes hieroor dat dit die diakonia se werk was om
onder andere te bepaal wat regtig die behoeftes in die gemeente was. Sodat elkeen versorg kon
word volgens hulle individuele behoeftes (Hand. 2:45; 6:1-7).
Selfs as dit groot bedrae geld was, soos ’n huis wat verkoop is, is dit aan die apostels toevertrou om
vêrder aan te wend (1 Kor. 16:2-4).

Waarheen gaan die geld?
Die Nuwe Testament ken vier verskillende begroting-items en wel in die volgende volgorde:
a. Via die diakonia daar waar daar spesifieke nood was in die gemeente – veral weduwees en
wese (m a.w. die onbeskermde en mees kwesbare lede in die familie van Jesus)
b. Die “geestelike ouers” in die gemeente, wat die gemeente versorg, toegerus en geleer het
(vgl. Gal. 6:6; 1 Kor. 9).
Waar volwasse gelowiges “voltyds werkers in die oes” en “geestelike ouers” in die gemeente
geword het, en so deel geword het van God se Ef. 4:11,12-span, sodat hulle nie meer tyd het
om te werk vir die finansies wat nodig is nie, word hulle diegene van wie Luk. 10:7 en 1 Kor.
9 praat, nl. “werkers wat verdien om betaal te word vir hulle diens”. Hulle moet versorg word
uit hierdie poel geld aan die apostels se voete, sodat hulle alles kan hê wat hulle nodig het.
Die Bybel ken nie “’n vaste maandelikse salaris” nie – want dit veroorsaak valse sekuriteit en
afhanklikheid – maar eerder gefokusde hulp wanneer hulp nodig is van situasie tot situasie.
In rugby-terme: dit was nie die rugbyspelers wat die geld ontvang het nie, maar eerder die
afrigters!
Die Ekklesia wat nie sy toerusters behoorlik versorg nie en hulle finansieel aan hulle eie lot
oorlaat, is ongehoorsaam, kinderagtig, onvolwasse en het geen toekoms nie. Maar waar
hulle herken word en geëer en versorg word, daar pluk die Liggaam die vrug daarvan (1 Tess.
5:12).

c. Via die diakonia daar waar daar ook nood buite die gemeente was.
Hier gaan dit oor daardie items waarvan Gal. 6 praat.
Mark. 14:7 leer ons dat om aan die armes te gee ’n vrywillige aksie is en nooit ons bediening
aan mense in nood in die Ekklesia mag oorheers of onmoontlik maak nie. Anders bloei die
Ekklesia finansieel hulleself dood, want daar gaan altyd nood om ons wees.
Dit is dus van kardinale belang dat die Ekklesia nooit aan ’n helper-sindroom begin ly nie. Dit
is dus ook hier waar die strategie wat die apostels aan Jesus se voete moet ontdek, ook die
gee van die Ekklesia moet bepaal en prioritiseer.
Apostoliese diakonia-werk is baie meer as om net armes buite die kerk kos te gee en te help.
Dit gaan eerder daaroor om van die oorvloed van die Koninkryk van God te deel met diegene
wat nog buite is. En dit raak dus al ses areas van die lewe.
Dit gaan ons manier wees om diegene buite “in te nooi” om “te kom kyk” en “te proe” van
dit wat die kinders om die tafel eet! (Mark. 7:26-30)
Genesing, profesie en die interpretasie van drome gaan dus alles bedieninge word waarmee
die Ekklesia onder Koning Jesus se bevel, mense buite die gemeente gaan bedien.
In die besigheidswêreld gaan dit beteken dat maatskappye mekaar in solidariteit gaan begin
bystaan en help.
In die onderwys gaan dit oor “oop” Koninkryk-modelle en opleidingsprogramme wat
duisende buite die Ekklesia uiteindelik ook gaan bedien en gaan baat.
Ons gaan nie net preek nie. Ons gaan antwoorde begin lewe voor die mense. Ons gaan regtig
die stad word wat op die berg lê, wat almal kan sien en ook baat by die lig wat in die donker
skyn.
Ons opdrag is nie om deur die een na die ander sosiale oproep gemanipuleer te word om
diens te lewer nie. Ons is in diens van die Koning om nou te doen wat Hy wil hê ons moet
doen.
d.

Die res van die geld gaan gebruik word vir die apostoliese projekte om die volgende stappe
te implementeer wat deel is van ons groter apostoliese opdrag (vgl. Hand. 15 se kostes vir
die apostoliese byeenkoms wat nodig was; en die reiskoste van ’n Paulus en andere vir die
“sendingreise” en reise Jerusalem toe (1 Kor. 16; Hand. 13; Hand. 18:1-5; Fil. 4:15).

Wat beteken dit vir vandag?
Nêrens in die Nuwe Testament word die riglyne en beginsels wat Jesus neergelê het, verander nie.

Daarom lyk dit vir my, is dié plek om te begin vir die meeste van ons, belydenis van ons jare-lange
rebellie en oor ons materialistiese, vrees-gedrewe optrede wat gemaak het dat ons feitelik elke
ekonomiese beginsel van die Koninkryk verbreek het. Ons het eerder gemaak soos ons geleer is om
te doen, wat in werklikheid niks anders was as wat die maniere van doen wat die wêreld en die
materialistiese Babiloniese sisteme rondom ons gevolg het nie.
Dan daag die Gees van God ons elkeen uit om opnuut ’n keuse te maak om ook in hierdie area in ons
lewe in geloof en gehoorsaamheid te lewe aan die riglyne en beginsels van die Koning van die
Koninkryk waarvan ons burgers is.
Dit sal beteken dat ons apostoliese fondse, trusts of korporasies op die been moet bring wat stede
en streke kan dien, wat dan toevertrou kan word aan ’n openbare raad van apostoliese en diakonale
persone om in lyn op te tree met die apostoliese doelwitte en strategie wat God aan ons gee.
Verder sal die Liggaam bedien moet word met gebalanseerde Skrif-gefundeerde lering oor
Koninkryk-ekonomie en die beginsels daarvan, sodat die weduwee haar een of twee rande en die
welgestelde sakeman of -vrou wat uit hulle oorvloed en surplus wil gee, kan gee in die apostoliese
finansiële rekening in daardie stad of streek.
God se mense sal moet leer dat om geld en goed te besit in die Koninkryk iets totaal anders is as om
dit te besit in die tipiese wêreld-sisteem. Waar individue in die tipiese wêreld se sisteem skynbare
“besitsreg” het en die “reg” het om met hulle geld en goed te maak wat hulle wil, geld daardie
“regte” nie meer in die Koninkryk van God nie.
Daardie “regte” sit ons met ons bekering neer aan die voete van Jesus Christus, die Koning, en word
Hy die Eienaar en Here wat voortaan sal beslis oor die hoe, wat en wanneer.
Daarom kan geld nie meer in die eerste plek gebruik word vir die bou van geboue vir die Ekklesia nie,
maar moet dit gebruik word in die fasilitering van derduisende huis-gemeentes oral oor die wêreld
wat naby-familie vir God se mense op aarde moet wees.
Ons sal weer vir God se mense moet leer om in hulle finansiële lewe ook aan Jesus se voete te
bepaal in watter van die vier lewensfases elkeen van hulle is (sy dit kind, jongman of -vrou, ouer of
grootouer is).
Dit gaan prakties beteken dat volgelinge van Jesus vir ’n tyd finansieel afhanklik gaan wees van hulle
fisiese ouers.
Dan gaan hulle hul eie besighede hê (om mense te help om los te kom van die tipiese slawementaliteit en om hulle te leer om te waag as entrepreneurs saam met God).
Dan gaan hulle groei in hulle rol as geestelike ouers van ander jong volgelinge van Jesus. Om
uiteindelik oor te gee aan ’n jonger geslag leiers, terwyl ons in ’n raadgewende hoedanigheid daar is.
(John Eldridge het in sy boek, “The Way of the Wild Heart – A map for the Masculine Journey”, dit
beskryf as ’n groeiproses na manlike volwassenheid. En die proses bestaan uit ’n groei van Seun na
Avonturier, na Soldaat, na “Lover”, na Lid van die Koninklike Mag en uiteindelik na Wyse Man).

’n Voorbeeld uit die geskiedenis hiervan is die verhaal van Hans Nielsen Hauge van Noorweë (17711824).
Teen alle verwagting en opposisie in (selfs dié van die Lutherse kerk van sy dag, wat bang was dat
hulle hul houvas op lidmate sou verloor wat deel word van die huis-gemeentes), het hy die
volgelinge van Jesus uitgedaag om terug te keer na die eenvoud van Bybelse Ekklesia-wees in huise.
Hy het gelowiges aangespoor om weer in huise bymekaar te kom om vir mekaar naby-familie van
Jesus te wees, maar ook om dan in die markplein saam hande te vat en besighede en korporasies te
begin waarin Koninkryk-besigheid bedryf kon word. Omdat hy koers gehou het en met ’n absolute
koppigheid Koning Jesus gevolg het, het hy uiteindelik die geestelike vader van Noorweë geword, die
land met die hoogste lewenspeil op aarde tans.
Een ding is hieruit duidelik: die nuwe Ekklesia het ’n nuwe finansiële paradigma nodig!
As ’n nuwe Koninkryk-gebaseerde en apostolies-profetiese Ekklesia opstaan, kan ons nie waag om
dit te bou op Mammon-gedrewe ekonomiese beginsels en konsepte nie. Daarvoor het ons nodig om
terug te keer na die Messiaanse ekonomiese beginsels en riglyne.
Dit sal ons help om goeie rentmeesters te wees van die geld wat reeds in die Liggaam is, maar sal
ons ook voorberei vir dit waarvan God profeties praat in gedeeltes soos Spr. 13:22; 28:8; Klaagl. 2:26
en Job 27:13-16.
Gedrewe deur Goddelike Inspirasie in die nuwe era wat ons nou betree (wat die Informasie-Era
opvolg), gaan die Koninkryk-gebaseerde Ekklesia ’n ekonomiese bloeitydperk tegemoet vir sy lede,
wat die Ekklesia van die rykste mense op aarde kan maak!
Daarin gaan ons beleef God betaal self vir wat Hy beveel!
Sovele van ons, wat tot nou toe watergetrap het en as gevolg van finansies en ons vrese om
sogenaamde finansiële sekuriteite prys te gee, weerhou is om te doen wat God gesê het ons moet
doen, gaan vrygestel word om uit te gaan en geestelike ouers en toerusters te word vir die jonger
geslag volgelinge van Jesus.
Hier kom dus ’n lansering van ’n mag der menigte werkers in die oes, as antwoord op al die gebede
van Luk. 10:2.
Ons sal nie meer in die Ekklesia Mammon liefhê en dien nie, maar Jesus, die Koning, sal ook in ons
finansies en ekonomie op die Troon sit.
Dan sal ons kan terugvat wat die vyand gesteel het, tot daardie finale slag wat die mag van Babilon
en Mammon finaal gebreek sal word (Op. 18) en Satan en sy demoniese magte finaal uitgedaag gaan
word oor wie werklik die nasies regeer.
Die uitslag van hierdie finale slag is reeds bekend, waar die Een wat Alfa en Omega genoem word, as
Oorwinnaar sal uitstap, die Koning van alle konings (Op. 22:13).

Deel 4 God het die seester geskape

(Foto gekopieer van http://animals.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/starfish/ )
Op hierdie selfde webblad van “National Geograhic” staan die volgende oor die seester: “Beyond
their distinctive shape, sea stars are famous for their ability to regenerate limbs, and in some cases,
entire bodies. They accomplish this by housing most or all of their vital organs in their arms. Some
require the central body to be intact to regenerate, but a few species can grow an entirely new sea
star just from a portion of a severed limb.”
Die seester, as gevolg van hierdie besondere vermoë, kan dien as ’n profetiese simbool vir God se
plan met die Ekklesia in ons dag.
As jy ’n seekat sou vat en een van die tentakels daarvan sou afsny, groei dit in ’n kort tydjie weer
terug. Maar as jy sy kop afsny, sterf hy.
Die seester sterf egter nie as dit gebeur nie. Sny enige deel van hom af, dan word daardie deel maar
net nog ’n seester. Dit is hoe briljant dit deur die Skepper aanmekaargesit dat die DNA van daardie
seester in elke deeltjie van die ster gedesentraliseer is.
Van die begin af het God alles so geskape dat die saad van daardie ding kan voortplant en
vermenigvuldig (Gen. 1:10,11). Net die mens vermeerder een vir een vir een. Die res van die natuur
vermenigvuldig.
Daar is natuurlik ’n groot verskil tussen “vermeerder” en “vermenigvuldig”. Die verskil is dat die een
’n optelsom is terwyl die ander ’n vermenigvuldigingsom is.
Uit die Skrif leer die Here ons dat die mens dinge kan laat vermeerder, maar God kan dit laat
vermenigvuldig! Dit is soos die verskil tussen geleidelik groei en ’n ontploffing!

Kom ons dink in hierdie terme oor die Groot Opdrag in Mat. 28:19: “Gaan dan heen, maak dissipels
van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”
Toe die Ekklesia in die begin volgens die Koning se plan Ekklesia was, het hulle in sowat 280 jaar die
hele bekende wêreld van destyds met die Evangelie deursuur.
Maar na Konstantyn die Grote kerkleiers se raad gevolg het en riglyne neergelê en afgedwing het op
die Kerk oor hoe om kerk te wees, was dit met tragiese gevolge vir kerk-wees.
Dit word bereken dat daar in 2010 sowat 6,5 miljard mense op aarde was. Alhoewel sowat ’n derde
van hulle hulself “Christene” noem, bereken Sending-verenigings dat sowat 650 miljoen mense
evangelies-wedergebore Christene is (m a.w. sowat 10% van die wêreld se bevolking).
Dit het dus die Kerk van Jesus nou reeds bykans 2000 jaar geneem om 10% van die aarde se
bevolking “volgelinge van Jesus” te maak. En dit was merendeels deur ’n proses van een vir een.
Kom ons noem dit ’n proses van “vermeerdering”.
Maar God kan dit in ’n onberekenbare kort tyd deur ’n proses van vermenigvuldiging doen! Maar
dan, lyk dit vir my, moet ons dinge begin doen soos die Koning van die Koninkryk gesê het dit gedoen
moet word!
As ons in die Woord lees, is dit duidelik dat God ’n bepaalde tydskedule en agenda het.
Daarvolgens het hierdie planeet Aarde, soos ons dit ken, ’n besliste vervaldatum. Daarmee saam
gaan ’n hele klomp katastrofale kosmiese gebeure terselfdertyd plaasvind.
Ons lees bv. dat Jesus weer sigbaar fisies aarde toe gaan kom (Hand. 1:11). Die vyand, Satan en sy
magte gaan finaal verslaan en vernietig word (1 Joh. 3:8; Op. 20:10).
Ten spyte van wat die optimistiese Millennialisme sê (wat hoop op ‘n sigbare Vrederyk van ’n 1000
jaar) gaan die Koninkryk van God soos ’n mosterdsaadjie, half onsigbaar, soos suurdeeg, as ’n
ondergrondse subkultuur, alles begin deursuur en beïnvloed.
Die Ekklesia van Jesus gaan soos Jesus nooit hierdie openbare mag-figure wees nie, maar eerder
altyd, tot die einde toe, ly, geslaan word maar nie doodgemaak word nie, huil maar tog met vreugde,
skynbaar arm maar tog duisende om hulle ryk maak (2 Kor. 6-8).
Om uiteindelik, aan die einde, as ’n mag der menigte op te staan om die Koning van alle konings te
besing (Op. 5:7; hfs. 21).

Hoe groot is die “oes” werklik?
In Luk. 10:2 sê Jesus: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. bid dan die Here aan wie die oes
behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
1 Tim. 2:4 sê dat God wil hê dat alle mense gered sal word.
Maar aan die ander kant sê Luk. 12:23 dat “net ’n klein klompie” Hom gaan aanvaar.

Tog gaan die “volle getal” waarvan Paulus in Rom. 11:25 praat, uiteindelik ’n mag der menigte wees
wanneer Jesus weer kom (Op. 7:9).
Maar hoeveel mense is dit? Is dit 10%, 20% of 30% van die aarde se bevolking?
As ’n mens na Jesus hieroor luister, is dit merkwaardig om te sien dat Hy gedurig van ’n 50/50
verdeling praat!
Kyk maar na gedeeltes soos Mat. 24:40-41; Luk. 17:34; en Mat. 25. (Verskeie gedeeltes in die Ou
Testament is ook tekenend hiervan, soos Ester 5:3; 7:2; Sag. 14:2; Hab. 2:4; Jes. 11:9).
Dit is dus baie meer as die mees optimistiese voorspellings!
Kom ons druk dit in getalle uit.
Soos ek gesê het, word dit bereken dat die bevolking op aarde in die jaar 2010 ± 6,5 miljard mense
was. Berekeninge sê vir ons dat teen die jaar 2025 gaan daar ±7,82 miljard mense op aarde wees
(kom ons maak dit 8 miljard mense, vir ’n ronde syfer).
Tans is daar, volgens Sending-verenigings 650 tot 700 miljoen evangeliese wedergebore Christene
(m. a.w. 10% van die wêreld se bevolking).
Selfs die mees optimistiese van ons sal moet toegee dat ’n groei tot 50% van die wêreld se bevolking
in die volgende 15 jaar bykans ondenkbaar is.
Dit wil sê, behalwe as ons weer terugkeer na God se metodes, God se riglyne en beginsels en God se
DNA in die Ekklesia begin vertrou.
En as ons dit sou doen, hang alles van twee dinge af: God-geïnisieerde gesonde organiese
vermenigvuldiging en gehoorsame navolg van die apostoliese patrone vir die Ekklesia soos God dit
openbaar het.
Die sleutel, lyk dit dus vir my, lê daarin of ons dit kan regkry om die Bybelse DNA in die Ekklesia oor
te plant/dupliseer as deel van ’n Koninkryk-gerigte netwerk in ’n stad of ’n streek met apostoliesprofetiese insette, dan groei en vermenigvuldig die Ekklesia vanself.
Daar is genoeg bewyse in die wêreld dat dit waar en moontlik is. Dit is immers wat in China, Indië,
Afganistan en baie ander lande in die wêreld aan die gebeur is.
Ons het in die praktyk verder gesien dat ons hier ’n patroon van ekklesia-wees het wat onder die
ergste vervolging en gevaarlikste toestande gemaklik kan bly voortbestaan, maar ook in ’n geweldig
kort tyd onberekend vinnig kan vermenigvuldig.
Navorsing toon vir ons selfs hoe sulke huis-gemeentes in die bestek van twee tot drie weke kan
verdubbel of drié keer groter kan word. Die gemiddelde egter is dat so ’n huis-gemeente in 12
maande hulleself kan dupliseer.
Die gemiddelde grootte van so ’n huis-gemeente is so om en by 15 volwasse persone elk.

Om dus drie miljard mense (of 50% van die aarde se bevolking) in te sluit, moet 200 miljoen nuwe
huis-gemeentes geplant word.
Tans is daar (behalwe dié in China en Afrika) ± 500 000 huis-gemeentes. (Kyk na die tabel wat
Wolfgang Simson verskaf in sy e-dokument, The Starfish Vision, bl. 52 )

(Natuurlik is daar ook baie dele van die formele kerk (soos ons dit ken) wat ook selle/wyke/huisgemeentes het om so hulleself uit te bou – maar ons gaan nie nou dit ook hierby inreken nie).
Onthou verder dat dit deel is van die Bybelse DNA van so ’n huis-gemeente dat dit nie ’n een-keerper-week-samekoms sal wees nie, anders gaan dit ook net stadig sterf. Deel van ons dissipline en
sterf aan onsself is om ’n pad weekliks met mekaar te stap, gehoorsaam aan die Koning van alle
konings.
Dit maak die onmoontlike moontlik!
Daar waar ons gehoorsaam aan die Koning Sy Bybelse riglyne en beginsels volg, gaan ons Sy seën
sien en beleef!
Daar gaan ons groei sien, vermenigvuldiging in getalle en die globale impak wat ons kan maak.
Dink net wat kan gebeur as ons gereeld “e-posse” met profetiese woord, insigte en strategieë direk
uit die hemel gedurig kry! Wat is dan nie moontlik nie!
Dink net wat kan gebeur waar ’n klompie honderd of duisend apostoliese en profetiese mense
hande vat met evangeliste, herders en leraars, asook met diakonale bedienaars, wat God al jare
teruggeroep het vir ’n tyd soos dié, wat besef hoe noodsaaklik sinergie tussen hulle is, om “elkeen
mekaar die regterhand van vriendskap te gee” (Gal. 2:8-10) en saam begin werk in die oes.

Daar kan ons mekaar begin help om die nette in te trek (want dit is te swaar vir net een skuit – Luk.
5:7).
Wat kan gebeur as God ons in ’n globale net kan saambind wat al 153 groot visse (Joh. 21) kan
inbring? (Wat die totale aantal bekende mens-groepe tans in die wêreld is!)
Wat kan gebeur as ons elkeen in ons area begin werk waar God vir ons outoriteit gegee het, sy dit in
’n stad, dorp, streek, land of selfs ’n kontinent?
Dink net wat kan gebeur as net 100 000 van die bestaande 500 000 huis-gemeentes op die wyse
begin saamwerk (al bly die ander 400 000 op hulle eie missies en ongehoorsaam aan die Koning!)
Hoe lank sal dit dan vat om die 3,2 miljard mense te dissipel?
As ons so in ’n Koninkryk-gevormde Ekklesia 100 000 huis-gemeentes het wat gehoorsaam aan die
beginsels van die Koning dit sou doen, sou dit ons net 11 jaar vat!
(Ek weet ’n mens kan lekker met statistieke en syfers speel, maar in die onderstaande tabel is die
berekeninge so konserwatief moontlik gedoen).
Wolfgang Simson in sy e-boek, THE STARFISH VISION, bl. 55, toon dit in die volgende tabel aan:

Op die wyse kan ons dus teen die jaar 2025 die helfte van die wêreld se bevolking dissipel.

Wat beteken dit prakties vir die hier en nou?
As wat ek hier skryf werklik God se hart vir nou is, dan beleef ons tans ’n KAIROS-moment!
En so ’n kairos-oomblik vra van ons ’n spesifieke respons, anders mis ons dalk “’n besoek van die
lewende God” (Luk. 19:4; 1 Pet. 2:12).
Soos die Pax Romana destyds met Jesus se koms aarde toe, die agtergrond was waarteen al die
gebeure afgespeel het, speel hierdie gebeure vandag af teen die wêreldwye Pax Americana waar

Engels die wêreldtaal is en die internet en die digitale tegnologie die grootste gedeelte van die
wêreld se gemeenskappe verbind.
Luister ons na stemme soos dié van George Barna en ander, hoor ons dat daar oor die wêreld ’n
doelbewuste terugkeer is na die prentjie van die Ekklesia soos ons dit in die Nuwe-Testamentiese
gemeentes van 32 n. C. gevind het. (Lees gerus sy boek, REVOLUTION, in die verband).
Verder sien en hoor ons sovele profetiese woorde oor die wêreld wat profeteer dat God besig is met
iets nuuts; dat die Liggaam aan die opstaan is soos nog nooit vantevore nie; ja en dat die vrou, wat
meer as 50% van die lede van die Ekklesia vorm, op ’n besondere manier haar volwaardige plek in
gemeentes en in bediening in die algemeen begin inneem oral in die wêreld.
Dit daag dus elkeen van ons uit om hierdie visie met groot erns te bejeën. As dit harmonieer met wat
tans in jou hart lewe, kies om daar waar die Here vir jou outoriteit, middele en geleenthede gee, jou
gewig in te gooi saam met ander leiers wat ook so voel en saam te begin werk om dit so gou
moontlik aan soveel moontlik van God se kinders en spesifiek leiers oor te dra.
Natuurlik vra dit geloof!
Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om ook hierdie woord te gaan toets aan die voete van
Jesus Christus self om seker te maak of dit werklik in Sy hart en uit Sy mond is.
En as dit is, om dan by Hom seker te maak wat jou rol en verantwoordelikheid vir nou is.
Deel hiervan gaan dan wees om voor die Here te gaan sit met jou huidige werk en jou finansiële
state soos dit tans daarna uitsien.
Laat Hy met jou daaroor praat. Laat Hy jou wys hoe en waar en wanneer Hy jou wil gebruik.
Laat Hy jou help om jou uitgawes met ’n eerlikheid te bekyk en om vir jou te wys wat jy met “Sy
geld” in die toekoms moet maak om ’n verantwoordelike rentmeester in die Koninkryk te wees.
As dit nodig is om finansieel ’n “bekering” te ondergaan en dinge daar in orde te bring soos die
Koning dit verlang (deur te gee waar en hoeveel jy moet gee), waag in geloof om Hom te begin
gehoorsaam.
Laat Jesus Christus, jou Koning, ook met jou praat oor waar jy in die Liggaam jou tans bevind. Toets
dit aan wat jy hoor die Woord vir jou leer oor hoe Ekklesia lyk.
Bevind jy jou ten minste in ’n naby-familie van die een of ander aard wat nie net ’n weeklikse
byeenkoms is nie, maar wat werklik familie in Jesus vir mekaar is.
Is daar dalk apostoliese en profetiese figure rondom jou, wat inspraak het in jou lewe, by wie jy jou
kragte en middele moet ingooi?
Dit kan wees dat jy nog êrens vasgevang sit in ’n mensgemaakte sisteem of struktuur waar daar nie
werklik lewe is nie en waaroor die Here reeds lankal met jou gepraat het. As jy hoor: Kom uit
Babilon, dan moet jy uitkom daar!
Kom op plekke en dele van die Ekklesia waar jy toegerus kan word vir jou bediening (Ef. 4:11-16).

Ek wil hierdie gedeelte afsluit.
Onthou ons formule: J= ME² wat maar doodgewoon beteken dat ons gaan sien en beleef hoe Jesus
Christus as Koning in Sy Koninkryk op aarde meer en meer ’n werklikheid word waar die Ekklesia
vermenigvuldig as Koninkryk-gedrewe volgelinge van Jesus wat Sy opdrag op aarde gehoorsaam
uitvoer.
Dit beteken prakties om 10 doelwitte na te jaag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om bekering en getrouheid aan Jesus as Verlosser en Here te propageer
Om, soos Jesus, die Evangelie van die Koninkryk van God te verkondig
Om jou te beywer vir die ontstaan van 200 miljoen huis-gemeentes om ten minste 50% van
die wêreld te dissipel
Om die huidige en die toekomstige geslag apostels en profete te help identifiseer en hulle
aan te moedig om sinergie te vorm
Om oral die vorming van spanne van die vyfvoudige bediening aan te moedig in stede, streke
en wyer
Om die terugkeer na Messiaanse finansiële beginsels aan te moedig
Om te help om die gepaste finansiële infra-struktuur te skep vir die Koninkryk-ekonomie
Om bronne, middele en praktiese opleiding te verskaf om hierdie sending moontlik te maak
Om die eenheid in die Liggaam te bevorder gebaseer op ons getuienis oor Jesus Christus, die
Verlosser en Koning en Sy Opdrag aan ons
Besef elke dag dat daar waar ek en jy ons roeping gehoorsaam, sal ons ons beloning vir ons
gehoorsaamheid, maar ook vir ons lyding en swaar, ontvang

Om hierdie doelwitte na te jaag beteken nie dat ek en jy 20 uur elke dag moet swoeg en sweet nie.
Nee, Jesus self het vir ons gesê hoe dit kan gebeur daar in Joh. 15.
Hy is die Wingerdstok en ons die Lote.
Waar ons in Hom bly, in intieme liefdes gemeenskap met Hom bly, en Hom geleentheid gee om ons
bloot as tuinslange te gebruik om aan mense te bedien wat Hy aan hulle wil bedien, gaan ons sien
hoe dit gebeur.
Mag God ons hiermee help.

KOM ONS DINK NUUT EN BYBELS OOR GELD EN FINANSIES
Inleidend
Brett Johnson maak in sy boek, Repurposing Capital (2011 uitgegee), die stelling dat feitlik alles wat
die geïnstitusionaliseerde kerk oor geld en finansies leer of Ou-Testamentiese lering is of bloot
foutief is. Die rede hiervoor is omdat die geïnstitusionaliseerde kerk die geld wat gelowiges gee net
sien as ’n manier om finansieel te oorleef.
Daarom het dit so noodsaaklik geword vir volgelinge van Jesus Christus, wat weet God is besig om op
’n nuwe manier met Sy mense te werk, om opnuut aan die voete van Jesus te gaan uitvind wat Hy vir
ons oor geld en finansies in die algemeen te sê het.
Jesus Christus, ons Verlosser, is ook die Koning van alle koning, wat besig is om Sy Koninkryk te laat
kom ook op hierdie aarde.
Soos vir al die ander areas in ons lewe, het Hy ook in hierdie area sekere fundamentele beginsels en
riglyne neergelê wat Sy mense moet volg om werklik Sy seën ook in hierdie area van hulle lewe te
beleef.
Die huidige ekonomiese krisis het ’n geweldige vakuum geskep en die meeste mense in die finansiële
wêreld vra: Is daar nie ’n beter manier om geld te hanteer nie?
Enige ernstige Bybelstudent sal vir jou kan sê dat die Bybels geweldig baie oor geld en finansies te sê
het. Crown Financial Ministries (wat seker die grootste Christelike bediening wat fokus hierop) sal
jou vertel dat daar nie minder as 2350 Skrifgedeeltes in die Skrif is nie wat vir ons leer oor finansies,
spaar, leen, rente, skuld, rentmeesterskap, ens.
Op bl. 27 het ek die volgende stellings gemaak: “In Lukas 16 sê Jesus: ‘En Ek sê vir julle: Maak vir julle
vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige
tente kan ontvang.
Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is
ook in die grote onregverdig.
As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?
En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?
Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal óf die een haat en die ander een liefhê, óf die een
aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.’
Ons hantering van finansies en ons werk op die markplein is van die mees akkurate en onmiddellike
termometers van ons geestelike verhouding met God.
Ons geloof het onmiddellike finansiële konsekwensies. Dit wat ons by die werk en in ons finansies
doen, is die beste termometer vir wat regtig in ons geloofslewe aangaan.
God is nie net die Begin en die Bron van alles nie, maar Sy Koninkryk, soos Jesus dit vir ons geteken
het, het ’n gesonde ekonomie tot gevolg.

Die Bybel spel baie duidelike beginsels vir ons werk en geld uit, om ons te bemagtig, maar ook om
God te eer.”
In die finansiële wêreld praat hulle deesdae ook van “spiritual intelligence” , wat iemand soos Danah
Zohar breed definieer as “the value of personal, social or cultural beliefs and meanings that
stimulate creativity, encourage moral behavior and motivate individuals.”
Dit veroorsaak dan dat selfs die finansiële wêreld tans ernstig praat oor “faith-based finance”, wat
Johnson in sy boek definieer op bl. 37 as “seeing the world of finance through lenses informed by a
scriptural worldview. This impacts time horizons (eternal rather than temporal), the manner of
structuring transactions (transparent rather than opaque), integrity (required because of higher
accountability), and much more.”
Die oomblik as ’n volgeling van Jesus werklik verstaan dat sy/haar Verlosser ook die Koning van alle
konings is, begin hulle verstaan waarom daar in 1 Kor. 10:31 staan: “Of julle dan eet of drink of
enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.”
Daar is dus nie meer in ons lewe ’n verdeling tussen geestelike en die gewoon-alledaagse moontlik
nie. Elke deel van my lewe, elke area van my lewe, word nou ’n plek waar Jesus Christus se beginsels
en riglyne as my Koning geld, wat ek moet nakom om Sy volle seën ook in daardie area te beleef.
My werk op die markplein, my hantering van finansies en goed, geld opsig self, is dus intrinsiek
verweef met my geloof en my daaglikse volg en liefhê van God.
Soos Johnson sê (bl. 46, REPURPOSING CAPITAL): “It is my belief that Finance is a gift from God for
the good of the world. Like any gift it can be misused. Wha started as a set of faith-based practices
has given way to greed and self-enrichment.”

’n Persoonlike getuienis
In 1992 het die Here ŉ stuk ingrypende restourasiewerk in my lewe gedoen wat letterlik elke
duimbreedte van my lewe en my bediening geraak het. Ek het reeds oor ŉ deel daarvan getuig in
WAARHEEN MET DIE NUWE WYN (wat in 2004 vir ’n tweede keer gepubliseer is).
Maar in daardie jaar het die Here deur die werking van Sy Gees ook my ingelei in ŉ nuwe stuk
finansiële vryheid in my lewe. Dit het begin toe die Here ons as gesin opdrag gegee het om al ons
oortrokke skuld op ons tjekrekening so gou moontlik af te betaal en voortaan op ŉ kontantbasis te
lewe. As ons iets nodig het, moes ons God daarvoor vra en Hom vertrou om in al ons behoeftes te
voorsien soos en hoe Hy wil.
Skuld is mos ŉ verskriklike ding. Dit is soos ŉ honger, oopmond-monster wat elke dag kwylende voor
jou staan en gulsig al jou swaarverdiende geldjies verslind. Maar intussen vreet hy sommer so vir ŉ
tussenin happie al jou maagwande en senuwees ook op. En dan is dit nog soos boeie aan jou voete
en arms, en ŉ onbeweeglike stuk bagasie wat jy elke dag met jou moet saamsleep. Daarom is jy
werklik eers vry as jy die laaste stukkie skuld afbetaal het.

Binne ŉ jaar en ŉ half was ons as gesin finansieel vry. Vry om ons geld wat die Here aan ons elke
maand gegee het, werklik te geniet, maar ook vry om te gee as die Here vir ons vra om daarvan vir
ander te gee.
Dit het verder meegehelp dat ons in Oktober 1993 onmiddellik kon beweeg toe God vir ons opdrag
gee om – na 14 jaar in die Ned. Geref. Kerk as predikant – Hom te gehoorsaam en ŉ nuwe
onbekende bediening saam met Hom binne te stap.
God se begeerte vir ons op daardie stadium was om alle menslike sekuriteite, wat ons gehad het, te
los en Hom totaal in die geloof te vertrou vir die nuwe pad wat Hy met ons verder wou loop. In
praktyk het dit beteken dat ek uit ŉ predikantspos met ŉ begroting van R110 000 per jaar, moes
stap, en die Here 100% vir al ons behoeftes moes leer vertrou. Vandag weet ek dat ons dit net kon
doen omdat ons finansieel vry was.
In April 1997 het die Here weer vir ons gevra om alle menslike sekuriteite en ‘n wonderlike, nuwe
groeiende gemeente in Potchefstroom, agter te laat en weer Hom in geloof te volg.
Dit is nou bykans 14 jaar reeds wat ons hierdie nuwe geloofspad stap waarin geen menslike instansie
maandeliks vir ons ŉ salaris betaal nie, en die Here letterlik van dag tot dag vir ons oorvloedig
versorg in al ons behoeftes wat ons as gesin het.
Weereens was dit net moontlik omdat ons geleer het om volgens die basiese Bybelse riglyne hieroor
in finansiële vryheid te stap.
Wat hier volg is die resultaat van die bydraes van verskeie leiers se inbou in my lewe. Daarom wil ek
graag hier erkenning gee aan dit wat ek kon leer deur die bedieninge van mense soos Ron Blue, Larry
Burkett, Earl Pitts en Corrie van der Colff oor wat dit beteken om werklik in finansiële vryheid te
wandel soos God dit bedoel vir Sy kinders.
My gebed is dat hierdie kernagtige aantekeninge hieroor jou lewe net so radikaal sal vernuwe soos
die Here deur Sy Gees en Sy Woord myne verander het.

’n Omgekeerde “kerk”
Kom ek vertel vir jou wat met my gebeur het die afgelope week. ’n Broer in Jesus kom sit langs my
en vertel my iets wat hy voel Jesus wil hê hy moet my van vertel.
Hy vertel my van die dag toe hy en sy kinders die fliek, Poseidon Adventure, gaan kyk het.
In die fliek, daar waar die boot onderstebo in die water lê, beleef hy die Here wil met hom praat oor
wat hy sien.
Hy beleef hoe die Here met hom begin praat oor ’n boot wat ook so onderstebo in die water lê,
maar anders as met die Poseidon Adventure, nie sink nie. Verder is daar genoeg suurstof, kos en
alles wat nodig is vir almal op die boot.
Die Here vra hom toe: Kan jy dink hoe moes dit so na ’n week wees in so ’n omgekeerde boot?

Alles is onderstebo. Die tafels hang aan hulle pote vasgeskroef van die plafon af. Deurkosyne is
onderstebo.
Kan jy jouself indink in so ’n situasie?
Die Here vra hom toe: Kom ons stel ons voor ’n maand het verbygegaan. Die boot is nog stééds
onderstebo, maar nou beleef die mense dit as bykans normaal!
Die mens se brein is mos ’n wonderlike ding. Hy draai letterlik onderstebo-dinge om as dit nodig is
om dinge te “laat terugkeer na normaal”.
Daardie onderstebo tafels is nie meer tafels nie. Dit is nou pakplek vir tasse as mense daar kan
bykom en dit laag genoeg is. En daardie onderstebo deurkosyne het nou ’n groot hulp geword vir die
mammas met klein jong kinders. Die kinders kan nou nie sommer by ’n vertrek uitloop of –hardloop
nie, want die muur onder die kosyn keer hulle. ’n Grootmens moet nou kom en hulle oor daardie
muurtjie tel om buite te kom.
Toe gaan die Here voort met die gesprek. Hy vertel voorts dat daardie omgekeerde boot nou
vasgedryf het teen ’n bewoonde eiland. Kort voor lank kom klop iemand van buiteaf aan die boot.
Dit vat toe ’n lang ruk vir hulle om ’n opening te kry wat hulle na buite kan oopmaak.
Maar toe die “dapper een” sy kop by hierdie opening uitsteek, voel hy hierdie vreemde wind- en
hitte-sensasie wat buite op sy gesig waai, wat amper maak dat hy nie eers wil uitgaan nie. Dit is
immers baie lekkerder in hulle boot!
Tog waag hy en ’n paar ander dapperes om uit te klim en om vir ’n tyd op die eiland rond te loop.
Aangekom by een van die huisies op die eiland, gaan sit hulle toe om die tafel.
Die ou van die boot af vra toe vir die inwoners van die huis: Maar watse ding is dit hierdie in die
middel wáár rondom ons sit?
Dit is ’n tafel, antwoord hulle hom.
Nee, sê hy. Dit is nie ’n tafel nie. ’n Tafel is iets wat uit die plafon hang waarin jy jou tasse kan pak.
Hier eindig die Here se verhaal aan my vriend.
En sê hy: Ek het onmiddellik verstaan wat die Here vir my en jou daarmee wil sê. In 1992 het die
Here jou opdrag gegee en gesê dat Hy jou gaan gebruik om “nuwe wyn” (daar uit Luk. 5:37-38) aan
Sy mense wat in ’n Nederduits-Gereformeerde wêreld grootgeword het, te gaan vertel.
Dit is wat jy sedertdien gedoen het. Maar wat belangrik is om te verstaan, is dat jy dit aan mense
vertel wat ’n mens in ’n sin kan sê in ’n omgekeerde “kerk” grootgeword het. Omdat dit ’n Bybelse
kerk is, ken die mense al die begrippe, maar dit beteken nie noodwendig hulle verstaan presies wat
God daarmee bedoel nie. Oor die jare het kerklike tradisies en maniere van doen daardie begrippe
gevul met ander betekenisse as wat God dit oorspronklik bedoel het. Dit is juis waarom “nuwe wyn”
nodig is. God wil juis ons ou paradigmas, maniere van dink en doen verander deur ou, Bybelse
waarhede nuut aan ons te bedien, sodat ons dit vir die eerste keer werklik kan verstaan!

As ons dus ook oor geld, finansies en goed wil gesels as volgelinge van Jesus en wat die Bybel werklik
daaroor te sê het, moet ons rekening hou met hierdie prentjie van “die omgekeerde kerk”.
As gevolg van al die menslike strukture en maniere van doen wat sedert 330 n.C. in die kerk ingebou
is, het dit ook ons manier van dink oor geld en goed in die kerk verdraai en bloot deel gemaak van
maniere om die bestaande kerke en gemeentes finansieel in stand te hou.
God moet dus ook in hierdie area ons opnuut aanraak deur Sy Gees om werklik te hoor wat Jesus
Christus, ons Koning, ook hieroor vir nou sê.
Daarom wil ek hierdie deel afsluit met ’n baie persoonlike opmerking.
Miskien het jy gemaklik ja en amen gesê op dit wat ek tot hier geskryf het, want dit klink na al die
dinge wat jy in die Bybel lees. Gaan sit ’n bietjie by die Here se voete en hoor by Hom of daar nie
dalk iets is wat jy nie mooi verstaan het nie. Vra vir Hom om deur Sy Gees “nuwe wyn” aan jou te
bedien.

Finansiële vryheid
Dit is God se begeerte dat ons sal begin lewe volgens Koninkryk beginsels in ons hele lewe. Veral ook
in die area van finansies. Soveel Christene is niks anders as slawe in hierdie area van hulle lewe nie,
omdat hulle maar tipies wêreldgelykvormig lewe en dink. G’n wonder Rom. 12:2 dring aan dat ons
God moet toelaat om ons gedagtes te vernuwe nie.
Gal. 5:1 praat van ŉ vasstaan in die vryheid wat ons deel geword het in Christus Jesus. Weens die
taboe in die Liggaam van Christus Jesus om werklik diepgaande oor geld te praat, is dit een van die
laaste area in ons lewens waar daar werklik bevryding plaasvind.
Maar God is besig om Sy Liggaam ook hierin te bedien. Dit is eintlik logies dat dit juis nou gebeur
terwyl daar wêreldwyd ŉ verwagting is vir ŉ wêreldwye herlewing. Wat mense gewoonlik nie besef
nie is dat herlewing van so ŉ omvang miljoene rande gaan kos. Daarom is God net besig om ons te
leer dat die Koninkryk van God nie werklik kan kom sonder die finansies van Sy kinders nie.
Die manier hoe God ons hieroor bedien is deur die lig van Sy Woord ook op hierdie area te fokus.
Daarom is dit lewensnoodsaaklik dat ons die Woord se volle boodskap hieroor aan mekaar sal
bedien sodat ons werklik deur die werking van die Gees vry kan word.
Omdat die Here wat ek dien ook die Here oor die totale skepping is, glo ek dat Hy wat belowe om in
al Sy kinders se behoeftes in oorvloed te voorsien, sal sorg dat alles wat ons nodig het as mens altyd
meer as genoeg sal wees.
Daar in Markus 10:29 en 30 belowe Jesus dat elkeen wat bereid is om grond of huise of verhoudings
met geliefdes ter wille van Hom, of die evangelie, prys te gee, alreeds in hierdie lewe honderdvoudig
terug sal ontvang, saam met vervolging.
Wat my tref is dat hierdie belofte nie eers geld noem nie. Wat doodgewoon reeds impliseer dat God
in die Koninkryk geld anders hanteer as land, of huise wat vaste bates is. Maar die ander aspek wat
my tref is dat, as God begin om mense te seën, Hy dit letterlik in veelvoude van 100 doen!
Verder is dit baie insiggewend om hier aan die begin vir mekaar ‘n paar vergelykende syfers te noem
oor hoeveel keer sekere sake in die Woord aangespreek word:
• 215 verse praat oor geloof in die Bybel. Geloof is belangrik ook as ons oor ons finansies praat,
want die Skrif roep ons op om te glo dat God werklik in ons finansiële behoeftes sal voorsien.
• 218 verse praat oor verlossing. Net ‘n persoonlike geloof ontmoeting met Christus Jesus as
Verlosser en Here kan die begin van ŉ Bybelse lewe as Christen, en die beginpunt vir finansiële
vryheid in jou lewe wees.
• 3250 verse in die Bybel verwys na geld, rentmeesterskap, en ons finansiële verantwoordelikhede
in hierdie wêreld. Die rede hiervoor dat daar meer tekste hieroor is as oor die ander twee sake, is
natuurlik nie omdat geld belangriker as verlossing en geloof is nie, maar eerder omdat God baie
besliste menings ook hieroor vir Sy kinders het. En daarom, in baie gevalle, juis ons hantering van
ons finansies gebruik as die praktiese toets vir ons geloof en verlossing.

Geld en die hantering van geld is ŉ mynveld wat al baie Christene se lewens gekos het. Dit word
bereken dat 80% van alle Christen families probleme in hierdie area van hulle lewens het.
Dit is veral In uitdaging aan alle Christen sakemense om werklik te begin om Koninkryk beginsels na
te streef in hulle besighede. Sodat die oorvloed uit hulle besighede nie in nog wolkekrabbers belê sal
word nie, maar eerder in die Koninkryk diensbaar gestel sal word.
Maar in hierdie proses moet ons kies of ons slawe wil wees of ook in hierdie area van ons lewe in die
volle vryheid wil lewe wat Christus vir ons reeds volkome bewerk het aan die kruis (Gal. 5:1; Rom.
8:15).
Die Here Jesus het daar in Joh. 4:23 gepraat van aanbidders wat God in Gees en in waarheid aanbid.
Dit lyk vir my nêrens meer van toepassing as juis in hierdie area van ons lewe nie. Ons het werklik
nodig om beide die inpak van die Woord in ons lewe, en die Gees se leiding en bediening in ons lewe
te ervaar.
Daarom is dit so noodsaaklik dat ons, om werklik in geloof te begin wandel rondom ons finansies,
bedien sal word met ŉ rhema-Woord van God wat dit spesifiek sal aanspreek, wat ons dan in geloof
sal vasgryp en op sal reageer.
As ons God geleentheid gee om ons met die Woord deur Sy Gees hieroor te bedien, sal Hy dit doen,
en ons oë en lewens oopsluit met nuwe Woord sleutels wat Sy hart hieroor vir ons lewens is.
Luk. 17:5 e. v. vertel van die dienskneg wat net elke dag doen wat hy opdrag kry om te doen. En dan
teken die gedeelte dat so 'n slaaf nie moet dink dat hy enige applous sal kry nie, want eintlik doen hy
maar net wat 'n slaaf verplig is om te doen.
So glo ek, moet ons as Christene leer om bloot te begin doen wat ons hand vind om te doen wat die
Here ons beveel, en verder buig voor ŉ God wat ons genadig is.
God bedien nie Sy kinders volgens reëls of wette nie, maar in genade. Wat Hy vir hulle elke dag gee,
is uit genade en nie verdienste nie. En dit is juis hierdie genade wat ons leer om nee te sê vir die
beginsels van hierdie wêreld (Tit. 2:11 en 12). Hierdie genade verander ons om nuut te dink in alle
areas van ons lewe.
Haggai praat daar in hoofstuk 1:6 en 7 van beursies met gate in. Dit is presies wat meeste Christene
beleef wat die wêreldse besigheidsbeginsels slaafs navolg.
Daarom roep God ons op om weer krities te kyk na ons wyses van doen, en te leer om ook in hierdie
area van ons lewe uit die totale verlossing wat Christus Jesus vir ons bewerk het te begin leef (Jes.
53:4,5).

’n Bybelse fondasie vir ons nadenke
’n Algemene oorsig
Ek wil jou baie graag uitnooi om in die volgende klompie bladsye saam te stap terwyl ons gesels oor
wat die Bybel oor die volgende te sê het:
1. Mammon
In Mat. 6:23 en 24 lees ons van Mammon wat bloot die ou Aramese term vir geld is, maar ook die
naam was van die Filistynse god van geld (soos wat Divali die Hindu-god hiervoor is).
Ons moet besef dat ons in die wêreld van geld ons bevind op terreine waar geestelike magte uit die
geestewêreld net so ‘n realiteit is as dit wat ons met ons gewone oë kan sien en met ons hande kan
vat. Hierdie magte het een doel voor oë het en dit is om met God vir ons liefde as mens te
“kompeteer”. G’n wonder 1 Tim. 6:10 praat van die verwoestende krag van die “liefde vir geld” in ŉ
mens se lewe nie!
God roep sy kinders op om Hom met hulle hele wese bo alles in hulle lewens lief te hê. Hierdie totale
liefdes-commitment aan Hom en net Hom alleen, beskerm ons teen enige ander verleiding in ons
lewe, selfs teen die verleiding van geld. As ons kyk na organisasies soos die Mafia en
dwelmsmokkelaars, dan sien ons iets van hierdie gees-mag, hierdie Mammon-gees, agter hulle doen
en late sit.
Christene het werklik nodig dat God hulle gedagtes rondom geld en die besteding van geld moet
vernuwe. Jy hoef maar net na al die een rand- of twee rand-muntstukke in die dankoffer bordjies in
gemeentes te kyk om dit te besef!
2. Geestelike oorlog
Oral oor die wêreld is die Here besig om Sy Liggaam te leer dat elkeen van ons elke dag in ŉ
geestelike oorlog betrokke is teen allerlei gees-magte wat ons nie kan sien nie en nie altyd logies kan
vasgryp nie. Maar dit maak dit nie minder realiteit nie.
3. Voorspoed
Hoeveel teenstrydige standpunte is daar nie hieroor in die Liggaam van Christus vandag nie!
Natuurlik is die gees-magte ook agter al hierdie onmin hieroor, maar dit is ook te wyte aan ŉ stuk
onkunde oor wat die Bybel werklik oor voorspoed te sê het. Dit het tyd geword dat ons moet toegee
dat die Bybel wel oor voorspoed in Christene se lewens praat wat wel van God kom. Maar dit is ook
belangrik om raak te sien dat hierdie voorspoed vir ŉ bepaalde rede gegee word.
Armoede is ŉ vloek volgens die Bybel. Hierteenoor staan voorspoed as God se belofte vir Sy kinders
ongeag waar hulle in hierdie wêreld woon, sy dit in ŉ Eerste wêreldlande of ŉ Derde wêreldlande.
Israel, wat immers die eerste adres van die Bybel se beloftes was, was immers ŉ Derdewêreldland.
Hoekom sal hierdie Bybelse beloftes dan nie vir alle lande en hulle mense kan geld nie!

4. Skatte in die hemel
Daar in Mat. 6 lees ons van “skatte in die hemel”. Besef jy dat hierdie “skatte in die hemel” na
finansies verwys wat beskikbaar in die hemel gestel word vir die koms van die Koninkryk hier op
aarde!
5. Die vyf gebruike van geld in die Koninkryk van God
In hierdie gedeelte gaan jy ontdek hoe die Here geld wil geruik vir die uitbreiding van die koninkryk.
6. Die bring van tiendes en die gee of saai van ’n tiende
Jy gaan ontdek dat daar ŉ verskil is tussen die wettiese bring van ŉ tiende en iemand wat ŉ tiende
van alles wat eintlik reeds aan God behoort gee of saai waar God sê dit moet gegee of gesaai word.
7. Saai en oes
In Mark. 4 sien ons God as ŉ God wat selfs op die mees onverwagte plekke saai, maar ook as ŉ God
wat ŉ oes verwag op dit wat Hy saai.
Dit is God se begeerte om deur die saai- en oes-beginsel sy kinders in te lei in ŉ bestaan van meeras-genoeg.
Dit is aangrypend as ŉ mens die parallel daar in die Ou Testament hiermee vergelyk as jy daaraan
dink dat die land Egipte in die volk Israel se lewe letterlik ŉ land van armoede was. Terwyl die tyd in
die wildernis vir hulle ‘n land van net-genoeg in hulle lewens verteenwoordig het, en Kanaän dan die
land van meer-as-genoeg in hulle lewens was.
8. Vrygewigheid
Ook hierdie wonderlike Skrif beginsel het soveel vir ons as Christene te sê.
9. Die beginsel van saai, versorg en oes geld vir die saaier
In elke saadjie, ongeag hoe klein dit ook al is, lê ŉ hele oes opgesluit. Verder is daar bepaalde
seisoene wat God spesifiek bedoel het vir die insameling van die oes waar saad gesaai is.
10. Vermeerder die vrug van geregtigheid
Rondom hierdie beginsel moet ons uit die Woord net weer seker maak hoeveel is werklik genoeg vir
elkeen van ons. Natuurlik sal dit in elkeen van ons se lewe verskil as ons dit vergelyk met dit wat vir ŉ
ander genoeg is.
Uiteindelik sal ons dit aan die voete van die Here van ons lewe moet gaan uitmaak. Daar sal ons
ontdek dat Hy ŉ baie besliste mening ook hieroor vir ons lewe het.
Daar aan Sy voete sal ons, wat ek graag ŉ geslote sisteem-begroting wil noem, moet uitwerk, wat
soos ŉ sirkel alles wat die Here aan my toevertrou, kan beskerm teen diewe.
En dan ons gaan ook gesels oor die vraag hoeveel van ons geld moet in “geregtigheid” in gesteek
word.

’n Vergelyking tussen die beginsels van die Koninkryk van God en die
koninkryk van die wêreld
Maar voordat ons na hierdie sake kan gaan kyk, moet ons eers die agtergrond skets waarteen al
hierdie dinge afspeel. Dit lyk vir my is die Koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld.

In die Koninkryk van God geld

In die koninkryk van die wêreld geld

• Die saai en maai-beginsel

Die beginsel van belê vir rente

• Gee en ontvang

Koop en verkoop

• Groei in veelvoude

Persentasie-groei

• Vat by die arme en gee vir die ryke

Vat by die ryke en gee vir die arme

In die koninkryk van God vermenigvuldig God alles waaraan Hy vat, terwyl die wêreld bloot ŉ
bepaalde persentasie-groei of persentasie-wins op ons beleggings aan ons kan belowe.
Dink maar aan die mieliepit wat ŉ boer in die grond sit wat vermeerder in honderde ander
mieliepitte, terwyl ŉ rand of twee in die wêreld sisteem maar net persentasiegewys groei met ŉ 10
of 25%.
In Mat. 25:14 e. v. kry ons een van die 16 gelykenisse wat spesifiek oor finansies en finansiële
beginsels handel (uit die totaal van 38 gelykenisse wat Jesus vertel het).
Kom ek stip net ŉ paar dinge uit hierdie gelykenis aan om die vermenigvuldigings beginsel vir jou te
illustreer:
• Hier sien ons hoe twee diensknegte met hulle talente woeker en dit laat vermenigvuldig van 5 tot
10, en van 2 tot 4.
• Hierdie talente is ŉ bepaalde geldeenheid, en nie gawes in die sin van talente soos ons dit in
Afrikaans normaalweg sou verstaan nie.
• Getrouheid en goeie rentmeesterskap gaan gemeet word daaraan of dit wat aan jou gegee word,
vermenigvuldig.
• Die een dienskneg wat niks gedoen het met sy geld nie, het groot probleme aan die einde, en
God se oordeel geproe.
• Uit vers 21 en 23 is dit duidelik dat geld maar net een van die “weinige dinge” of “minder
belangrike dinge” volgens die Woord gaan wees wat God aan ons toevertrou.
• Vers 28 leer ons dat God aan die een wie die beste rentmeester was, juis dit gaan gee wat ander
nie behoorlik benut het nie. Terwyl ons juis in ŉ wêreld leef waar die teendeel geld: hulle wil
eerder dit wat aan die rykes behoort, aan dié gee wat niks het nie.

Kom ons blaai nou na Luk. 19:11 e v toe waar ons nog ŉ gelykenis hieroor lees. Kom ek maak ŉ paar
opmerkings hieroor:

•

Die slawe waaroor hierdie gelykenis handel is slawe wat gekies het om vrywillig ŉ slaaf te wees.
Dit is dieselfde soort slawe waarvan Eks. 21:5 e. v. vertel wat gemerk is met ŉ gaatjie in die
oorbel. In Engels praat hulle van hierdie slawe as die sogenaamde “bondservants”.

•

Die “mina” waarvan hier sprake is, ŉ geldeenheid en sy waarde was ten minste drie maande se
salaris destyds.

•

Ons lees dat die eienaar vir elkeen van sy tien slawe een mina gegee het, en hieroor het hy van
hulle rekenskap kom eis toe hy terugkom.

•

Ons lees net van drie se terugrapporteer. Een het sy een mina vermenigvuldig en tien minas
daarmee verdien. Sy getroue rentmeesterskap word toe beloon deurdat hy aangestel word oor
10 stede.

•

Let op dat daar weer in vers 17 opgemerk word dat ons getrouheid in geld wat van minder
belang is, maak dat meer outoriteit en gesag aan ons toegeken sal word.

•

ŉ Ander slaaf het 5 minas ekstra wins gemaak met sy mina, en word daarom aangestel oor 5
stede.

•

Dan lees ons van ŉ derde slaaf wat niks kon wys as wins of as rente op die mina wat hy ontvang
het nie.

•

Sy een mina word dan weggeneem en vir die een gegee wat reeds tien het. Want, sê vers 26:
Aan elkeen wat het sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy
het, weggevat word.

In my persoonlike lewe het die Here veral Mark. 10:29 en 30 gebruik om my te leer om my
persoonlike lewens prioriteite in lyn te kry met Sy planne vir my lewe. Deur hierdie teks as ŉ rhemawoord op die regte tyd aan my hart vas te bind, het die Here deur Sy Gees my geleer om in geloof te
wandel. Al beteken dit soms dat jy tydelik sekuriteite soos mense vir wie jy baie lief is (soos jou ouers
en ander familielede), en ŉ gerieflike woning moet prysgee om gehoorsaamheid aan God en Sy
planne vir jou lewe eerste te stel.
En dan is daar ŉ teks soos 2 Kor. 9:8 wat, op ons hangkas déúr in die slaapkamer, ons dag vir dag
herinner het aan God se beloftes om Hom alleen te vertrou vir die versorging van ons daaglikse
behoeftes.
Daar staan: En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle
opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
Christen-wees is ŉ lewe van vashou in geloof aan God en aan Sy genade alleen. En hierdie genade is
ook genoeg vir daardie daaglikse behoeftes in jou en my lewe. Hy belowe dit tog aan ons in
belofteryke gedeeltes soos Mat. 6:25-33; Ps. 37:3-7 en Fil. 4:19.

Mammon en geld
1. Wat is geld?
Kom ons probeer net eers duidelikheid kry oor wat met “geld” bedoel word.
• Geld is ŉ ruil-medium. Daarmee bepaal ons die ekonomiese waarde van dinge en daarom gebruik
ons dit vir koop en verkoop. Ek glo ook dat God geld wil gebruik om mense mee te seën en om Sy
Koninkryk te laat kom in hierdie wêreld. Geld op sigself is neutraal. Die vraag is: Wie beheer die
geld uiteindelik? God of Mammon?
• Geld kom voor in verskillende herkenbare munte en note, wat hierdie ruiltransaksies vir ons
verder verfyn.
• Hierdie note en muntstukke het ŉ bepaalde duursaamheid, want dit moet darem nie te maklik
verweer soos wat dit van hande verwissel nie.
• Dit moet ook lig en maklik hanteerbaar wees.
• En maklik herken kan word as behorende tot ŉ sekere landstreek.
• Die hoeveelheid geld beskikbaar, en die waarde van daardie geld beskikbaar, word altyd bepaal
deur vraag en aanbod.

2. ’n Onderskeid
Daar word ŉ duidelike onderskeid in die Bybel tussen waardevolle eiendom (“wealth”), en "ryk
wees" gemaak.
• In vroeg-Bybelse tye was daar ŉ duidelike onderskeid tussen welgesteldheid of welvaart
(“wealth” in Engels), en "ryk wees" wat doodgewoon dui op iemand wat baie geld besit. Kyk na
dit wat daar in 2 Kron. 1:11 en 12 hieroor staan.
• So lees ons dat Abraham ŉ baie welgestelde man was omdat God hom geseën het.
• Terwyl Jesus baie gewaarsku het teen net “ryk wees” sonder die liefdesverhouding met die
Lewende God.
• Welgesteldheid het verband gehou met al die eiendom wat so ŉ persoon besit het in die vorm
van grond, huise, troppe vee en ander lewende hawe, oes op die land of in die boorde, goud,
silwer en ander vorme van edelstene in die vorm van egte juweliersware. Dit was “wealth” in die
Bybelse sin van die woord.
• 'n Paar Bybelse tekste wat hier van pas is, is Deut. 8:18; Ps. 35:27; 3 Joh. 2 en Deut. 29:9.
• Ps. 24:1 en Hag. 2:8 sê dat die Here uiteindelik die Eienaar is van al hierdie dinge.
• Maar dit is Sy begeerte om mense daarmee te seën sodat dit vir hulle en hulle nageslag tot seën
kan wees. Dit is dus nie vir spekulasiedoeleindes in die eerste plek bedoel nie.

3. Geld
• Mat. 22:17 tot 22 help ons om te verstaan dat as goud of silwer of enige ander metaal geneem
word, en ŉ mens se kop word daarop gedruk, word dit deel van die wêreld sisteem. Die wêreld
en die magte wat in hierdie wêreld heers, kry die beheer en eienaarskap daarvan, en daarom is
dit, sê Luk. 16 ‘’n “ander man” se goed (Luk. 16:13).
• Ons hantering van geld gaan afhang van die vraag wie werklik ons God en in beheer is van ons
hele lewe, ook dus van ons finansies. Jesus sê ons kan nie God en Mammon dien nie.
• Geld is dus nie die probleem nie. Daarom sê die Skrif dat die wortel van alle kwaad ’n liefde vir
geld is (in die sin van selfsugtige geldgierigheid, wat net nooit genoeg kan hê en kry nie).
• Daarom word ons gewaarsku om nie geld lief te kry of na te jaag nie, want dan dreig die gevaar
dat Mammon beheer oor ons lewe kry. Terwyl ons liefde eksklusief net aan God toekom.
• Mammon gaan dus met geld se invloed probeer om mense te verlei om hom te dien.
• Geld is in werklikheid niks werd nie, en daarom vreet inflasie dit eenvoudig stukkie vir stukkie op.
Iemand het die stelling gemaak dat toe Amerika sy géld sisteem losgemaak het van die
goudstandaard en dit bloot papierwaarde gekry het, het inflasie ingetree.
• As Christene word ons wel opgeroep tot goeie rentmeesterskap van hierdie geld.

4. Rykdom
• Iemand word as “ryk” geklassifiseer as hy/sy meer geld het as wat hulle nodig het vir hulle eie
behoeftes.
• 90% van die wêreldbevolking het net genoeg of te min vir wat hulle werklike behoeftes is.
• Rykdom word geneem en belê sodat daardie geld vir jou kan wins maak.
• Waar die Mammon-gees aan die werk is verlei hy mense om op rykdom (hulle baie geld) te
vertrou en vir hulle en hulle gesinne ŉ sekure toekoms daarmee te probeer bou - terwyl ons nie
eers weet wat môre werklik inhou nie.
• Die wêreld sisteem se leuse is: “Get all you can get, and can all you can get, and guard over it!”
Daarom die Bybelse waarskuwings teen enige vorm van gierigheid (bv. daar in 1 Tim. 6:9 en 10;
Heb. 13:5 en 1 Tim. 3:8).
• Die Koninkryk van God leer ons om net kanale te wees waardeur al hierdie dinge onbelemmerd
kan vloei. Ja, met ŉ kraan wat my en my mense se behoeftes kan bedien, maar ook met ŉ kraan
wat ander rondom my kan bedien soos God dit begeer.

5. Die agtergrond waarteen dit alles afspeel is ’n stryd tussen geestelike magte in die lug
Die Nuwe Testament se lering oor geld maak net sin as ons dit teen die agtergrond van geestelike
owerhede en magte sien afspeel.
• Daar is geestes magte wat deur geld beheer oor ons lewens wil kry, en so ons wil manipuleer.
• Daarom is dit God se plan vir Sy kinders dat in ons hantering van welvaart en geld werklik iets van
die vry-word in Christus moet deurbreek. Soveel Christene is verslaaf aan geld of bloot net slawe
as gevolg van te veel finansiële skuld in hulle lewens.
• God is ons enigste Bron vir alles wat ons nodig het. Hy begeer dat ons elke dag net op Hom en
Hom alleen sal vertrou vir ons “daaglikse brood”. Hy belowe Hy sal daarvoor sorg. Ons het dus
geen rede vir vrees of oppot nie.
• God is die Koning en Here, en net Hy mag sê in ons lewens hê.
• Geld moet ons slaaf wees, wat doen wat ons sê dit moet doen. Ons mag nie sy slaaf wees nie.
• Daarom is beleggings nie verkeerd nie, maar moet dit binne God se wil nou vir ons lewens wees.
Verder moet ons altyd weet waar al ons geld is, en rekenskap kan gee oor wat dit daar doen. Dit
moet verder moontlik wees om ter enige tyd keuses daaroor te maak in die lig van God se planne
vir nou.
• Die Mammon-gees wat rondom geld aan die werk is, koppel met gierigheid, mag, bedrog, leuens
en valse sekuriteite om ŉ baie gedugte vyand in enigeen van ons se lewens te word.
• Daarom waarsku verse soos 1 Tim. 6:9 en 10; Heb. 13:5 en 1 Tim. 3:8 ons teen Mammon se
pogings om ons te verlei.
• Mat. 6:21 waarsku ons ook dat daar gedurig keuses gaan wees waar ons moet kies vir wie ons
eintlik lief het.
• Daarom gaan God geld in ons lewens gebruik as toets om te bepaal of ons werklik die wese van
Sy genade in ons lewens verstaan en vasgegryp het in geloof. Veral daar waar ons gevra gaan
word om dit wat ons uit genade ontvang het, te begin uitdeel as God so sê.
• Num. 22 waarsku ons selfs dat geld profete kan verlei om te profeteer wat die wêreld wil hê.
• Jesus Christus het gekom om die outoriteit en mag van alle magte en heerskappye in ons lewens
te breek, sodat net God ons harte, gedagtes en lewens kan beïnvloed en beheer.
• Daarom waarsku ŉ gedeelte soos Hand. 5:33 e v ons net weer oor die geweldige invloed wat geld
in ons lewens kan hê.

Kom ek maak ŉ aantal opmerkings oor hierdie gedeelte terwille van duidelikheid:
 Barnabas het van sy eiendom verkoop en omgesit in geld, en daardie geld beskikbaar gestel vir
die Koninkryk van God.

 Ananias en sy vrou besluit om dieselfde te doen, maar toe die grond verkoop word, is dit vir baie
meer geld as wat hulle beplan het om te gee, en toe hou hulle ŉ gedeelte van die koopsom terug
terwyl hulle voorgee dat hulle alles gegee het.
 Solank as wat iets nog in die vorm van ŉ huis of ŉ stuk eiendom is, is dit iets wat God aan jou
gegee het. Maar die oomblik wat jy dit verkoop, moet jy voor God gaan seker maak wat Sy
planne daarmee presies is. As jy dit nie doen nie, gryp Mammon in en kom jy onder sy invloed
wat vir jou lewensgevaarlik kan wees.

Kom ons blaai na Hand. 8 om iets anders hieroor raak te sien. Ek wys graag vir jou die volgende:
 Hier sien ons vir Simon, oud-towenaar van beroep, in vers 19 geld aanbied vir gawes van God.
(Enige ding wat God gee aan die mens is “gawes”. Ons kan niks doen om dit te verdien nie.)
 Onmiddellik berispe Petrus hom, en roep hom op om te bely dat Mammon hom verlei het.
 Deur ŉ woord van kennis openbaar Petrus verder dat daar agter hierdie dwaling boonop ŉ wortel
van bitterheid sit, en ŉ band van “ongeregtigheid” wat hom bind.
 Hierdie band van “ongeregtigheid” moet ons verstaan is iets anders as “sonde” in die gewone sin
van die woord. Hier gaan dit oor wat Eks. 24:5 en 6 die “sondes van ons vaders” noem. Dit is
letterlik daardie mag van ongeregtigheid wat in ons are deur geslagte heen loop, wat dryfvere
hier in ons binneste word wat ons meer ontvanklik maak vir sekere sondes, en so vatplek vir die
bose in ons lewens gee. Dit is daardie ongeregtigheid wat Jerusalem verwoes het (Klaag. 4:13).
Dit is dan ook hierdie stuk ongeregtigheid wat, via ons tong, ŉ houvas oor mense - soos
byvoorbeeld ons kinders - kry (Jak. 3:5).
 Maar halleluja, Jes. 53:5 en 6; en 1 Joh. 1:9; belowe dat die Messias ook gekom het om ons vry te
maak van hierdie invloede en ongeregtigheid in ons lewens.
 As ek ŉ beeld mag gebruik: Sonde is baie keer net die blomme van die onkruid of stuk
“ongeregtigheid” in ons lewens. Daarom moet ons nie net bevry word van die spesifieke sonde
nie, maar moet die wortel van ongeregtigheid ook uit ons lewens verwyder word.
 Mammon is dus ook een van hierdie stukke ongeregtigheid of magte wat ‘n houvas kan kry in ons
lewe, en ons kan maak sondig.
 En as dit in ons lewens as Christene gebeur, geld 1 Joh. 1:9 se opdrag om dit te bely sodat God
ons sondes kan vergewe en ons van hierdie ongeregtighede kan reinig.
 Net die bloed van Christus kan ons reinig van die houvas van ongeregtighede in ons lewens.
 Hierdie houvas van geld moet letterlik gebreek word in ons emosies en gedagtewêreld, deur die
toerekening van die volkome verlossing wat Jesus Christus vir ons behaal het aan die kruis.
 So hanteer God deur Sy Woord en Gees, die magte van die bose in ons lewens wat ons keuses en
optrede beïnvloed.

Die Gees van Mammon
1. Die Mammon-gees
• Luk. 16:11 e. v. leer ons ŉ hele aantal dinge oor die Mammon-gees wat deur geld so ŉ houvas op
ons lewens kan kry.
• Mammon is deel van die stuk ongeregtigheid in hierdie wêreld wat ‘n houvas het op mense.
• Ons hantering van geld gaan duidelik wys of ons bloot slawe van Mammon is, en of ons deur God
vertrou kan word met dit wat werklike “rykdom” is.
• Luk. 16:11 leer ons dat Mammon ons wil bedrieg om te dink dat ons ware rykdom in die skatte op
aarde lê. En hoeveel mense op aarde val nie vir hierdie leuen nie! Daar word bereken dat 2,3
triljoen dollars vandag in Amerika vasgevang lê in die testamente van die geslag uit die
depressiejare, wat wag op die volgende generasie mense. Dink net wat kan gebeur as hierdie
nuwe generasie verstaan dat hulle skatte nie hier op aarde gevind kan word nie, en dit begin
gebruik om skatte in die hemel te belê wat beskikbaar kan wees vir die koms van die Koninkryk
van God!
• Dit was ook hierdie gees-mag wat ŉ Judas Iskariot gemaak het om sy Here te verraai vir ŉ
skamele 30 silwermunte.
• Dink ook aan die geldwisselaars daar in die voorhowe van die tempel. Hier was eintlik twee
soorte besighede aan die gang: Aan die eenkant was daar die geldwisselaars wat die Romeinse
geldeenheid omgeruil het vir die Joodse shekel (natuurlik teen ongelooflike wins); en aan die
anderkant was daar die verkopers van die kosher-offers. Beide die groepe het uit Fariseërs
bestaan wat bekend daarvoor was dat hulle lief was vir geld.
• Die rede waarom Jesus ingryp en hulle tafels omgooi, was omdat Hy hier in die tempel die konflik
van koninkryke sien plaasvind het en dit het Hom woedend gemaak.
• Maar die Mammon-gees kry ook ŉ houvas op mense deur hulle vas te vang met ŉ gees van
armoede.
• Dit is ook hy wat ons verlei om ons hoop en vertroue op ons rykdom, salaris, goeie werk en baie
aardse sekuriteite te vestig.
• Maar ons moet onthou dat die Mammon-gees ŉ leuenaar is. Wat vir ons gaan vertel dat as ons
geld het, ons genoeg of iets van waarde het. Hy gaan ons ook daarvan probeer oortuig dat ons
genot of vreugde afhang van wat ons het. Terwyl ware genot en vreugde die vrug is van werklik
standhoudende en intieme verhoudinge met mense, met onsself en met God.
• Maar die Mammon-gees is ook ŉ dief wat ons wil beroof. Hy wil ons beroof van dit wat in ons
behoeftes kan voorsien, en die oorvloed wat God vir ons beloof het. Gelukkig sê die Woord van
God, dat as ons hom betrap, moet hy dit wat hy by ons gesteel het, sewevoudig teruggee (Spr.
7:31).

• Daarom moet ons so versigtig wees as ons geld hanteer, want ons weet al hierdie gevare dreig in
hierdie area waar die magte van die wêreld outoriteit het.
• Daarom moet ons juis geld gebruik om weg te gee, om hierdie moontlike houvas wat dit in ons
lewens kan kry, te breek.
• Deur die gee van geld, gee ons ruimte vir die beginsels van God se Koninkryk om in ons eie lewe
en om ons te heers. Dan word geld net nog ŉ instrument waarmee ons God kan liefhê bo alles en
ons naaste soos onsself.
• Daarom moet ons ons ook altyd skaar aan die kant van mense, eerder as wat ons ons skaar aan
die kant van geld, of projekte wat geld kan maak.

2. Agt simptome as Mammon ’n houvas in jou lewe het
2. 1 Angstigheid en bekommernis oor finansies
• Mat. 6:24,25,28,31 en 34 is baie duidelik daaroor dat ons ons nie hoef te bekommer oor dit wat
ons normaalweg nodig het in ons lewens nie. God belowe immers dat Hy as ŉ goeie Vader daarin
sal voorsien.
• Maar daar is ook ŉ bepaalde voorwaarde daaraan verbonde: God se koninkryk en Sy wil moet die
beherende beginsels en “commitment” in ons lewens wees.
• Rom. 14:17 leer ons dat dit in die Koninkryk van God gaan oor ŉ begeerte om in geregtigheid
voor God te wandel. Dit bring vrede en ware vreugde deur die werking van die Heilige Gees in ons
lewens mee. En dit is soos ŉ teenmiddel teen die invloed van ongeregtigheid in ons lewens.
• Onderwerp jou dus aan die leuenverklikkertoets van die Bybel in hierdie verband, deur jouself
daar aan God se voete af te vra: Soek jy werklik die koninkryk van God bo alles in jou lewe?
Hoekom is daar dan enige angstigheid oor jou lewensbehoeftes in jou lewe as dit werklik waar is?

2.2 “Ek kan dit nie bekostig nie” - mentaliteit
• Sodra jy so ŉ stelling moet maak, is dit ŉ aanduiding dat jy nie presies weet wat genoeg is in jou
lewe nie. Dit is net God wat dit vir jou kan leer daar aan Sy voete, en jou kan help om daar ŉ
geslote begroting vir jou en jou gesin, en vir jou besigheid uit te werk. En as jy dit het, weet jy
wat jy nodig het, of wat God belowe het jy kan kry.
• So ŉ geslote begroting bestaan uit antwoorde op drie vrae: Wat is jou verpligtinge? Wat is jou
behoeftes? En wat is jou begeertes?
• Verpligtinge wat ons as Christene reeds aangegaan het, moet ons nakom. Daarom is dit die dinge
wat eerste elke maand betaal moet word. En as ons dit om een of ander rede nie ten volle kan
vereffen nie, moet ons reëlings tref om dié deel daarvan te vereffen wat vir ons wel moontlik is.

• Oor wat werklik ons behoeftes is, moet ons voor God gaan sit en dit met Hom uitmaak. En wat Hy
goed gekeur het, sal Hy dan ook gee.
• Dieselfde geld vir ons begeertes. God wil ook aan Sy kinders sekere van hulle hartsbegeertes gee.
In die mate wat ons intiem met Hom dag tot dag wandel, gaan ons ook ontdek dat ons
hartsbegeertes juis deur God geïnisieer word (Ps. 20:5; 37:4), om ons meer as wat ons nodig het,
te kan gee. Jesus het immers gesê dat Hy gekom het sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed.

2.3 Impulsiewe transaksies
• Vra altyd vir die Here vooraf of jy dit mag koop. Dit is die reël in die Koninkryk van God. Hy is die
Here. Sy opinie is die laaste woord oor ‘n saak.
• Onthou: impulsiwiteit is ŉ vloek, en ŉ houvas wat die bose op mense kan hê!
• As jy getroud is, gaan sit as man en vrou vooraf saam in die teenwoordigheid van julle Here en
stem saam oor dit wat aangekoop moet word. Bid daaroor, en maak ook julle ander begeertes by
God bekend waarvoor daar nie nou genoeg geld is nie. Vertrou Hom om ook dit aan julle te gee
waaroor julle in Sy Naam saamstem.
• Hou daarom altyd jou lysie wat jy met God se goedkeuring uitgemaak het, byderhand.

2.4 Onvergenoegdheid
• Fil. 4:11 e. v. vertel vir ons van tye in Paulus se lewe waar hy ook sekere behoeftes gehad het
(omdat hy waarskynlik van dit wat hy nodig gehad het om in sy eie behoeftes te voorsien,
weggegee het).
• Tog kon hy ook getuig van die tye waar hy te veel gehad het.
• Ons moet as Christene leer om albei hierdie ervaringe te hanteer met ŉ vergenoegdheid en ŉ
vrede voor God, omdat ons weet God is in staat om in al ons behoeftes uit sy rykdom te voorsien
(Fil. 4:19).

2.5 Onverantwoordelike bestuur van ons finansies
• Dit het altyd vrees en bekommernis in ons lewe tot gevolg.
• En lei tot gebrek en krisisse.

2.6 Gebind deur skuld
• Skuld volgens koninkryk beginsels, is finansiële kontrakte of lenings van een of ander aard wat
ons aangegaan het om ons daaglikse of maandelikse behoeftes te bedien, wat ons dan
maandeliks moet terugbetaal.

• Hierdie skuld bind mense, en is die seekat arms van die wêreld sisteem om die lewe uit hulle te
druk, en ons magteloos te maak om te gee soos God begeer ons moet gee.
• Onder hierdie skuld word dan enige wanbestuur of oorspandering op kredietkaarte of oortrokke
tjekrekenings, of enige ander rekening wat jy moes aangaan om dinge aan te koop – behalwe die
dinge wat God as "wealth" reken. Vir al hierdie skuld geld Rom. 13:8,9.
• Wat nie as “skuld” gereken word nie, is die huis- of eiendoms lening wat die Here wel goedgekeur
het.

2.7 Gulsigheid
• Gulsigheid maak dat ons meer en meer van ŉ ding koop wat ons reeds het.
• Die wêreld buit hierdie gees van gulsigheid in mense uit deur alles in stelle, reekse en nuwe mode
reekse te koop aan te bied.

2.8 Oorskatting van die krag van geld
• Hoeveel mense dink dat alles van waarde in hierdie lewe met geld gekoop kan word!
• Of dat alles in hierdie lewe met geld reg gemaak kan word.

3. ’n Gebed vir bevryding
Vader, ons kom na U in die Naam van Christus Jesus op grond van die volkome verlossing wat Hy vir
ons en namens ons aan die kruis en in die graf behaal het. Ons wil graag ons sondes in hierdie area
van ons lewens as U kinders bely. Daarom bely ek…
Kom reinig my deur die bloed van Christus Jesus van alle emosies van angstigheid, of gevoelens van
gebrek aan sekuriteit, of vrese van te min wat deur die jare my gebind het in hierdie deel van my
lewe.
Sny die wortels van hierdie dinge in my lewe af in die Naam van Christus Jesus.
Ek maak nou my lewe oop sodat U liefde en U genade in Christus Jesus deur die werking van die
Heilige Gees, my hele lewe kan suiwer en heel.
Ek bid dat U sal kom deur die swaard van U Woord deur die werking van die Gees, en dat U my
volkome vry sal maak in hierdie area van my lewe om U alleen as Here te eer en te dien. Breek elke
vloek wat daar oor my lewe in hierdie area is. Breek elke band uit die verlede en uit my voorgeslagte
wat die bose ŉ houvas gegee het op my lewe in die Naam van Jesus Christus.
Here, ek wil graag my finansiële huis in lyn kry met U wil vir my lewe.
Daarom bid ek dat U my sal leer hoe om geld te hanteer sonder om daardeur beheer te word.
Verhoed dat dit ooit vir my sekuriteit of ŉ skat sal word.

Leer my hoe om dinge te besit sonder dat ek ooit die eienaar daarvan word. Maak my net ŉ goeie
bestuurder daarvan.
Leer vir my wat werklik van waarde is in die lewe. En leer vir my die dissiplines aan om ŉ eenvoudige
lewe te leef midde al die oorvloed dinge wat U my gaan skenk.
In Jesus se Naam bid ek dit. Amen.

’n Bybelse lewe van eenvoud
1. Drie gesindhede fundeer ’n lewe van eenvoud
• Beskou alles in jou lewe as ‘n geskenk van God aan jou en leer om werklik dankbaar daaroor te
wees
• Leer om God te eer as die Versorger en Beskermer van alles in jou lewe
• En leer om as dienaar en rentmeester van God alles in jou lewe beskikbaar te stel om mense te
bedien.
2. Wandel in Gees en waarheid
Daarom is dit so belangrik dat ons as Christene toegerus sal word om volgens die Bybelse koninkryk
beginsels te begin lewe ook in hierdie faset van ons lewe.
En hierdie Bybelse lewenswyse van eenvoud sal ten minste die volgende behels:
• Ons moet leer hoe om geld te hanteer sonder om daardeur beheer te word.
• Ons moet leer hoe om dinge te hê sonder om daaraan vir lewe en dood vas te klou.
• Ons het bepaalde dissiplines in ons lewe nodig om ons te help om eenvoudig te lewe, selfs al
moet ons verantwoordelike rentmeester van baie eiendom en geld wees (Fil. 4:13).
• Ons moet leer om bloot kanale te wees van dit wat ons ontvang uit God se hand.
• Ons moet vry wees van spanning en angs. En dit kan net gebeur as ek dit wat ek het, ervaar as
geskenke uit God se hand. Maar ook vertrou dat dit deur God beskerm sal word.
Ons samelewing het totaal ongebalanseerd geword. Daarom moet ons as Christene leer om te kan
onderskei tussen
• gierigheid en gesonde ambisie
• suinigheid en verantwoordelike versorging
• werkolisme en getrouheid by die werk.
Soms is die lyne tussen hierdie sake so moeilik om te onderskei. Net God se Gees kan openbaar wat
waarheid en wat is leuen.
3. Lewens dissiplines
In sy boek Celebration of discipline van Richard Foster word daar beklemtoon dat ŉ keuse vir ŉ lewe
van Bybelse eenvoud in die eerste plek ŉ lewens ingesteldheid is, wat dan uiting vind in ŉ bepaalde
manier van lewe. Anders sit ŉ mens maar net weer met ŉ stuk wettisisme. Sonder hierdie keuse vir
Bybelse eenvoud in jou lewe, dreig asketisme aan die eenkant of verleiding deur die Mammon-gees
aan die anderkant, en beide is bloot afgodery.

Hierdie eenvoud maak ons vry om God se oorvloedige voorsiening in ons lewens met dankbaarheid
as gawes te ontvang, maar ook bereidwillig om dit vrylik te deel met ander.
Vry wees van angstigheid en bekommernis sal uiteindelik ons praktiese toets wees of ons werklik
God se koninkryk en Sy wil in geloof eerste gestel het in ons lewens, en of ons Hom ten volle vertrou
om Sy kant van die ooreenkoms na te kom.
Hierdie vry-wees word deur drie dinge gekarakteriseer in ons lewens:
• As ons alles wat ons ontvang as gawes beskou
• As ons God vertrou om self alles wat ons het te beskerm
• As ons alles wat ons het diensbaar en beskikbaar stel vir die bediening van ander.
Ek glo dat die Here besig is met 'n totale restourasie proses in die lewe van Sy Liggaam hier op aarde.
En deel hiervan is dat Hy ons ook leer en dissiplineer rondom die hantering van ons finansies. Deel
hiervan sal die volgende wees:
•

Hoe om geld te hanteer sonder om daardeur besit te word.

•

Hoe om dit te besit sonder om dit te verafgod of te koester.

•

Hoe om in eenvoud te lewe terwyl ons groot welvaart moet bestuur.

Tien eenvoudige wenke om jou te help om jou lewe in te rig volgens hierdie dissipline van Bybelse
eenvoud is die volgende:
• Koop dinge omdat jy dit nodig het, en nie vir hulle status waarde nie.
• Verwerp enige ding wat ŉ verslawing in jou lewe is of kan wees.
• Ontwikkel die gewoonte om dinge weg te gee.
• Weier om deur die mode gemanipuleer te word.
• Leer om dinge te geniet sonder om dit self te besit.
• Ontwikkel ŉ groter waardering vir God se skepping rondom jou.
• Pasop vir die “koop nou, betaal later”-sindroom.
• Praat altyd die waarheid (Mat. 5:37).
• Gee alles prys wat ander kan benadeel of hulle geloof kan belemmer.
• Gee alles prys wat jou oë kan aftrek van dit wat prioriteit in jou lewe behoort te wees, naamlik
“om God se koninkryk en Sy wil bo alles” te soek.
4. Ons veg ’n geestelike oorlog
• Ef. 6 leer vir ons dat ons elke dag besig is met ŉ geveg teen bose magte in die lug, wat ons nie kan
sien of selfs logies kan ontleed nie.

• Daarom is finansiële verlossing werklik ook in ons lewens as Christene noodsaaklik as deel van
God se totale restourasie proses.
• En hierdie magte gaan alles in hulle vermoë doen om jou te verslaaf aan geld, of om te verhoed
dat jy as Christen enige geld in die hande kry.
• Onthou ook wat in 1 Tim. 6:10 tot 12 staan.
• Maar God is in hierdie saak betrokke. Pred. 2:26 belowe dat as ons ook in hierdie area van ons
lewe uit geloof handel en keuses maak, belowe God dat Hy die sondaars rondom ons gaan
gebruik om alles bymekaar te maak wat Hy aan ons as Sy kinders wil gee.

5. Bybelse voorspoed
• Kom ons definieer net eers Bybelse voorspoed: Bybelse voorspoed het ŉ realiteit in ŉ kind van die
Here se lewe geword wat God se wysheid en krag begin gebruik om die behoeftes te bedien van
die mensdom in alle vlakke van die lewe.
• En daar is ten minste vyf vlakke van die lewe waarvoor hierdie voorspoed spesifiek bedoel is,
naamlik:
 Die gees-toestand van die mens - of die ewige lewe reeds daar ŉ werklikheid is of nie.
 Die siele-toestand van die mens in sy emosionele, affektiewe of wils area, en sy denke. God wil
daar vernuwing bewerk, mense vry maak, genesing bring en hulle leer om in harmonie met Sy wil
vir hulle lewens te lewe.
 Verhoudinge met ander mense.
 En dan ook in hulle finansies.
• Kyk ŉ mens na Luk. 4:18 en Jes. 61:1 tot 3, dan sien ons die effek van God se Woord en Sy krag en
salwing in mense se lewens op al vyf hierdie vlakke van hulle lewens.
• Jes. 48:16 tot 18 teken vir ons dat dit God se bedoeling en Sy hart is om ons met hierdie soort
voorspoed in ons lewens te bedien.
• Ps. 35:27 leer ons dat God vreugde vind in die totale welwese en voorspoedig-wees van Sy
kinders. Kyk ook na 3 Joh. 2 en Deut. 29:9.

6. God wil dat ons voorspoedig moet wees
• Omdat ons Sy kinders is (Mat. 11:9-13).
• Om ons te bevry van al die sorge van die lewe. Daarom belowe Hy om ons alles te gee wat ons
nodig het.

• Om ons in staat te stel om te kan gee vir ander. Daarom gee Hy vir ons oorvloed sodat ons ander
kan seën uit hierdie oorvloed (Deut. 18:18).
• Sodat ons die wêreld kan evangeliseer. Deur dit wat ons hiervoor gee, neem God ons na plekke
om Sy koninkryk ook daar te laat kom, sonder dat ons fisies soontoe hoef te gaan.
Onthou altyd dat dit God is wat vir jou die vermoëns gee om ware rykdom te verwerf (“wealth”). En
die rede waarom Hy dit doen is om so Sy verbond met sy kinders na te kom, en hulle te beskerm
teen die vloek en kragte van hierdie wêreld.
• Daarom wil Hy vir ons leer om daar te saai waar daar werklik moontlikhede vir ŉ groot oes is.
• Om ons voorspoedig te laat wees, moes Jesus Christus sterf aan ŉ kruis om jou vry te maak om te
kan lewe uit dit wat uit die mond en die hande van God kom.
• God sal jou self finansier. Jy moet net leer om te luister na presies wat Sy wil vir hierdie situasie is.
En dan te saai waar Hy vir jou sê, dit dan te versorg en te oes as die tyd daarvoor aangebreek het.
• Ons is bevry van die vloek van Gen. 3:18 tot 19 as ons leer om volgens die koninkryk beginsels in
hierdie area van ons lewe te lewe.
• Die rede waarom ons nog moet werk, vind ons daar in 1 Tess. 4:11 en 12 waar die volgende in die
Nuwe Vertaling staan: “Laat dit vir julle ŉ saak van eer wees om rustig te lewe, en julle met julle
eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle
voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente
afdwing, en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Maar sê Ef. 4:28 verder, dit sal ons ook in
staat stel om te kan gee aan ander.
• Daarom moet ons God bid, as deel van Sy voorspoed aan ons, vir kreatiwiteit en nuwe idees om
meer finansiële bronne vir ons beskikbaar te stel om ook so Sy Koninkryk te laat kom, ook deur
dit wat ons vir die Koninkryk kan gee.
• So gaan God vir ons meer en meer saad gee om te saai waar dit Sy wil vir nou is. En dit dan te
versorg, en die oes te gebruik om Sy Koninkryk verder te laat kom.
Soveel mense gee tans net ŉ donasie vir die Here en Sy Koninkryk. Terwyl God vir ons voorspoed in
die oog het.
Deel van hierdie voorspoed gaan in ons lewens realiseer as Hy vir ons die beginsel van
vermenigvuldiging aangeleer het, en ons dan in gehoorsaamheid begin gee soos die koninkryk
beginsels ons leer om te gee.
As ons daarvolgens begin lewe, gaan ons iets belewe van die oorvloed wat ons reeds in Jesus en sy
dissipels se lewens as ŉ realiteit gesien het. Baie mense dink verkeerdelik dat Jesus en sy dissipels
baie arm was. As die Bybel vir ons sê dat Jesus hier op aarde die rol van ŉ dienskneg kom aanneem
het, is dit nie om vir ons te sê dat Jesus soos ŉ slaaf niks van sy eie gehad het nie. Dit wil eerder vir
ons iets sê van die verskil tussen die heerlikheid wat Hy hier op aarde geniet het, en dit wat Hy in die
hemel gehad het.

• Joh. 1:39 leer ons dat Jesus waarskynlik selfs ŉ huis van sy eie gehad het.
• Toe Jesus gekruisig is, is sy kleed uitgetrek en is gevind dat dit ŉ kleed uit een stuk was, wat ŉ
baie duur kledingstuk vir daardie tyd was.
• Ons sien verder dat Hy en sy dissipels altyd genoeg gehad het. En soms selfs meer as genoeg
gehad het. Ja, soms soveel gehad het dat Jesus, toe die skare by hulle honger geraak het van die
lang dag, van sy dissipels verwag het om hulle almal te voed (en daar was meer as 5000 manne
alleen in die skare) (Mat.14:16).
• Jesus het selfs ŉ beurs gehad waarin Hy dit wat te veel was, ingehou het, waaroor Judas Iskariot
die kassier was. En daar was altyd genoeg geld in - selfs al was Judas ŉ dief wat gereeld gesteel
het uit hierdie beurs (Joh. 12:6 en 13:29).

Toe Hy die skare gevoed het, het Hy vir ons iets van die beginsel van vermenigvuldiging geleer wat
geld in die Koninkryk van God: Hy het dit wat gegee is ontvang, dit geseën, daarvoor dankie gesê, dit
gebreek en uitgedeel. En voor ons oë sien ons hoe daardie broodjies en vissies vermenigvuldig word.

SKATTE IN DIE HEMEL
1. Die ryk jongman
• In Mark. 10:17 e. v. lees ons van hierdie ryk jong heerser wat baie mense gehad het wat vir hom
gewerk het.
• As hy dan Jesus ŉ “Goeie Meester” noem, moet ons dit verstaan vanuit sy Joodse agtergrond as
dat hy hiermee homself oopstel vir die lering van hierdie Leraar.
• Jesus hoor dit en toets hom daar in vers 19 aan ses van die gebooie. En hierdie toets slaag hierdie
jongman.
• Maar dan sê Jesus vir hom dat hy wel een ding kortkom, naamlik dat hy moet leer om te gee, om
so los te kom uit die houvas wat Mammon in sy lewe het.
• Ons moet verstaan dat Jesus hom nie wou veroordeel deur hierdie versoek nie, maar juis omdat
Hy hom liefhet, ŉ uitweg hieruit wou wys.
• Jesus het geweet dat rykdom en baie geld hierdie jongman gebind het in sy lewe. Sy hart en sy
liefde het daaraan behoort. En die enigste wyse waardeur hy werklik bevry kon word, is as hy dit
alles verkoop sodat God sy enigste Bron en Liefde kon word.
• Die vraag is of ons nou almal alles moet gaan verkoop en aan die armes moet gee voor ons net vir
Jesus alleen kan liefhê? Die antwoord op daardie vraag sal afhang daarvan of jy jou vertroue en
sekuriteit in jou rykdom en geld geplaas het!
• Wanneer moet ons dan gee? Alleen wanneer en wat God presies vir ons sê om te gee. Ons mag
bv. nooit uit skuldgevoelens gee nie.
• As ons nie so gee nie, is ons onder die invloed van die Mammon-gees, of hoor ons nie goed
genoeg die Here se stem nie.
• Spr. 19:17 belowe dat as ons vir die armes om ons gee, sal God ons self vergoed vir dit wat ons so
weggee.
• God gebruik baie keer geld om ons iets oor Sy genade te leer. So gebruik Jesus hierdie gebeure
rondom die ryk jongman om die dissipels iets te leer oor God se genade (kyk Mark. 10:23 tot 31).

2. Skatte in die hemel
• Mat. 6:19 tot 21 stel skatte in die hemel en skatte op aarde teenoor mekaar.
• Die Koninkryk van God se koms in hierdie wêreld het werklik derduisende rande nodig, en
daarom moet daar skatte in die hemel belê word, wat kan vermenigvuldig, en beskikbaar kan
wees.
• In wese gaan dit hier oor die vraag wie ons werklik liefhet, en wie ons lewens en ons keuse
beïnvloed en bepaal.

• Deur ons vas te maak aan skatte op aarde, kry die Mammon-gees oor ons lewe ŉ houvas.

3. Tiendes of gawes
• As ons ŉ tiende of ŉ deel van ons geld vir God se werk en Sy Koninkryk se koms hier op aarde gee,
neem ons geld wat bedoel is vir koop en verkoop in die wêreld sisteem, en gee ons dit weg.
• Hiermee breek ons die outoriteit en mag van Mammon en bely ons maar net weer ŉ keer: Ons
vertrou God vir alles in ons lewe. Hy is ons Here en Koning, en het alleen sê in ons lewens.
• So verbreek ons Satan se houvas en enige outoriteit wat Hy en sy magte op ons lewens gehad
het.
• Maar dit is ook ŉ wonderlike manier om weer te verklaar dat ons nie vir geld lief is nie.
4. ’n Hemelse bankrekening
• Mat. 6:19 se skatte in die hemel leer ons om nooit ons gewone bankrekening ons skat hier op
aarde te laat word nie, maar eerder ons kanaal waaruit ons die oorvloed laat oorvloei in die
hemelse skatkamer of in ŉ “hemelse bankrekening”.
• Kom ons belê eerder in daardie bankrekening.
• En die manier hoe ons daar belê kry ons o a daar in Mark. 10:21: Elke keer wat ons dus vir die
armes gee uit ons oorvloed, hoop ons skatte in die hemel op in ons naam. Dit is dus letterlik soos
ŉ hemelse depositorekening.
• En dit geld nie net as ons vir armes gee nie, maar elke keer as ons gee as God so sê.
• Die wonder van hierdie hemelse depositorekening is dat die geld wat daarin belê word nie net ŉ
klein persentasie rente trek nie, maar daarin vermenigvuldig word!
• Ons moet nou net leer om te onttrek uit hierdie rekening! Kom ons blaai daar na 1 Tim. 6:17-20
waar God dit dan vir ons leer. Hier leer die Skrif ons dat God ons bron van rykdom is. Ons kan
Hom dus vertrou met al ons behoeftes. Daarom kan vers 18 ons leer om goed te doen aan ander
mense, en om met ŉ blymoedigheid te begin uitdeel van dit wat die Here so getrou aan jou gee.
• Kol. 1:4 tot 6 dui aan dat alles wat ek en jy uit gehoorsaamheid doen in die hemele as't ware in 'n
"rekening" bewaar word. En die manier hoe ons "uit hierdie rekening kan trek" lyk vir my na die
volgende:
Besluit op 'n bedrag wat julle nodig het en maak dit aan God bekend (Fil. 4:6-8; Jak. 1:6-8).
Kom in ooreenkoms met die mense wat belang het daarby. Ek benodig vennote/broers en susters
in die geloof wat soos ek glo. Miskien is dit jou man of vrou of jou gesin. Mat. 18:19 en 20 sê dat
as julle in ooreenkoms is en saam daaroor bid en glo, sal God dit vir julle gee.
Lê beslag daarop in geloof. Dit wat julle sê het krag as julle dit in geloof sê (Mark. 11:23 en 24).
Glo dus dat julle dit reeds ontvang het. Glo dit met jou hart en bely dit dan met jou mond (Rom.
10:9 e.v.). God sal dit 'n realiteit maak.

Laat die hemelse magte in beweging kom in daardie situasie. Heb. 1:14 leer ons immers dat die
engele gereed staan om ons tot diens te wees.
Skryf neer sodat jy kan boekhou daarvan.
Verwag dan in geloof dat dit gaan gebeur (Jak. 2:17).
Prys die Here vir sy antwoord asof Hy reeds geantwoord het.
• In Fil. 4:15 e v sien ons weer die “saai en oes”-beginsel van die Koninkryk aan die werk. Hierdie
gemeente se gawes aan Paulus is deur God gekrediteer op hulle hemelse rekeninge, sodat dit
daar vermenigvuldig kan word in ŉ ryke oes vir hulle.
• En dan vertel vers 19 vir ons van “die rykdom van Sy heerlikheid”-rekening in die hemel waaruit
God hierdie gelowiges se elke behoefte sal bedien. Na my oortuiging het ons hier te make met
die “skat in die hemel-rekening” waarvan ons daar in Mat. 6 gelees het.
• Hand. 10:2-4 leer ons dat Jesus "die tesourier" van hierdie hemelse rekening is.
• Joh. 16:23,24 sê ons begin uit hierdie rekening onttrek as ons in geloof en in die Naam van Jesus
Christus spesifieke versoeke tot God rig.
• Fil. 4:12-19 en 2 Kor. 9:8 belowe dat Hy in staat is om in al ons behoeftes in oorvloed te voorsien.
• 1 Tim. 6:17-20 leer dat God ryklik aan ons gee sodat ons dit kan geniet. Maar aan die ander kant
gee dit vir ons middele om mee goed te doen en ryk te wees in goeie werke.
• Hóé God gaan voorsien is nie ons probleem nie, maar Sy verantwoordelikheid. Ons kan by
voorbaat Hom net begin dank vir Sy voorsiening en vir die vrystelling van die nodige fondse en
middele (Fil. 4:6 tot 8). Ons het nie met 'n arm God te make nie. By Hom staan alles wat ek en jy
mag nodig kry.
5. Vyf gebruike van geld in die Koninkryk van God
Die wêreld sisteem het baie gebruike vir geld en die mag van geld in mense se lewens. Dink maar net
aan die manipulerende en oortuigingskrag wat geld kan hê in die besigheidswêreld.
In die Koninkryk van God het geld net vyf gebruike wat in hoofsaak in 2 Kor. 9:8 tot 11 voorkom:
• Dit is saad wat gesaai word met die oog op ŉ oes. En van hierdie oes kan ons dan ŉ deel gebruik
om aan ander te gee, om self van te eet, en ŉ deel kan gebruik om weer te saai.
• Dit is bedoel om te voorsien in die brood en ander behoeftes waarvan jy en jou familie daagliks
moet lewe.
• Dit vermenigvuldig in God se skatkamers sodat daar saad kan wees om weer te saai.
• Dit vermeerder jou “vrug van geregtigheid”.
• Dit is bedoel sodat jy daarvan aan ander kan gee.

Die “skathuis” van Mal. 3:8-12
Een van die Skrifgedeeltes wat direk hieroor praat is die bekende Maleagi 3:8 tot 12 waar die
volgende staan:
“Mag ’n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die
tiendes en die offergawe.
Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!
Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin,
sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n
oorvloedige seën sal uitstort nie.
Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie;
ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare.
En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die HERE van
die leërskare.”
Die dilemma egter is dat feitlik die hele “kerk” soos die meeste van ons dit ken hierdie OuTestamentiese gedeelte oor die “skathuis” (of “storehouse” in Engels) geneem het en geïnterpreteer
het asof dit sou beteken: “bring jou tiende na die kerk”, bedoelende jou plaaslike gemeente/kerk.
Hierdie, na my oordeel, vernouing van die Bybelse begrip, het geweldige konsekwensies gehad. Dit
het gemaak dat …
•

Die meeste geld wat Christene gee aan die lokale gemeentes gegee word om te kanaliseer
en te gebruik
• As gevolg van wat lokale gemeentes gemaak het met daardie geld het Christene net al
minder en minder gegee, dermate/sodanig dat die meeste van hulle glad nie eers meer die
Ou-Testamentiese tiende gee nie, maar eerder omtrent 1,5% gee, wat in hoofsaak gebruik
word om die lokale gemeente/kerk finansieel te onderhou
• Ons vind dan ook dat 97% van hierdie geld wat gegee word aan die lokale gemeentes
gebruik word in daardie gemeente
• Enige ander geld wat deur gelowiges gegee word buite hulle lokale gemeentes word
beskou as “ekstra”
• As daar van die baie welgesteldes is wat meer wil gee, dan skep die meeste van hulle
eerder ’n private trustfonds waarheen hulle dan eerder hulle donasies sal kanaliseer.
(Kyk Johnson se boek, bl. 59)
Kyk ’n mens van naderby na die Hebreeuse begrip wat die Afrikaanse vertaling met “skathuis”
vertaal het, is dit die woord ‘owtsar, wat sowat 70 keer in die Bybel voorkom.
Dit kan baie betekenisse in die verskillende kontekste hê soos: stoor, skatkamer, skatte (soos goud
en silwer), skatkis, tesourie, departement van finansies en selfs gemeenskapsbank.
Dit is vêrder belangrik om te weet dat in Maleagi se tyd hierdie ‘owtsar baie meer behels het as dit
wat ons vandag verstaan as die “plaaslike gemeente/kerk”.

Met hierdie fondse is nie net die plaaslike gemeente en sy leierskap versorg nie. Die geestelike leiers
was immers ook die opvoeders van die kinders van gelowiges (die tempel was ook die skool).
Daar het verder ook baie ander dienste aan die gemeenskap daar plaasgevind, wat alles gemaak het
dat ’n mens eerder die tempel, in vandag se terme, as ’n soort gemeenskapsdiens sentrum, kon sien.
Gesondheidsorg het daar plaasgevind in al sy vorms, sy dit gesondheid betref, of sosiale diens aan
families of individue was.
’n Mens moet dus hierdie Hebreeuse begrip, ‘owtsar, eerder verstaan in die sin van ’n gemeenskap
fonds of gemeenskapsbank van gelowige volgelinge van God waaruit allerlei projekte gefinansier is
wat God beveel hét.

Die Bybel oor geld
Soos ek reeds gesê het, sê Crown Financial Ministries dat die Bybel nie minder as 3250 keer na geld
en finansies verwys nie.
Dinge wat in die Skrif hiér rondom aangespreek word, is oorvloed, seën, leen van geld, besigheid,
liefdadigheid, skuld en skuldenaar-wees, gee in die algemeen, vrygewige gee, tiende/-s, gawes,
aalmoes/liefdegawe, rente, leen, geld, voorspoed, belasting, woekerwins/-rente, rykdom en
“wealth”.
Omdat baie van hierdie verse ook in die Ou Testament voorkom is dit vir my belangrik om van die
begin af duidelik te maak dat ek van oordeel is dat ons alle Ou-Testamentiese wetgewing nie kan
lees en interpreteer soos Ou-Testamentiese Joodse gelowiges nie. Christus Jesus, wat die beloofde
Messias, Verlosser en Koning is, het gekom en ook al hierdie wetgewing vir en namens ons kom
vervul. Ons moet dus al hierdie Ou-Testamentiese wetgewing en –riglyne deur die bril van die Nuwe
Testament en Christus se koms en volkome versoeningswerk lees, om werklik uit te kom by die
fundamentele riglyne en beginsels wat Hy nou wil hê ons moet gehoorsaam.
Daarom glo ek is dit belangrik dat ons na die Ou-Testamentiese wetgewing en riglyne rondom geld
en goed sal kyk en sal vra na die hart van God wat daar agter lê. Wat was in die hart van God
waarom Hy hierdie betrokke riglyn of wet vir Sy mense daar in die Ou-Testamentiese tyd gegee het?
En dit bly vandag nog dieselfde, want God se hart het nie verander nie.
Om te verduidelik wat ek bedoel, kom ons neem bv. die wet “Moenie moord pleeg nie”. Die hart van
God daaragter is dat God alle menselewe waardevol ag met alles wat dit dan impliseer.
Begin ’n mens dan met daardie oog en oor kyk en luister na van hierdie Ou-Testamentiese
wetgewing oor tiende/-s bv., hoor jy hoe God vir Sy mense sê: Julle weet tog dat julle ’n liefdevolle,
getroue God het, aan wie alles behoort, wat heeltemal in staat is om julle totaal te versorg. As julle
dan aan Sy beginsels en riglyne gehoorsaam is, sal julle Sy oorvloedige seën beleef en kan julle dit
bekostig om met vreugde vrygewig te wees en te gee waar Ek van julle vra. Julle hoef nie meer soos
die res van die ongelowige wêreld rondom julle uit vrees of uit gierigheid vas te klou aan wat julle
het of inkry nie.

Gaan lees ’n bietjie die volgende Ou-Testamentiese gedeeltes met hierdie bril op: Deut. 24:19; 24:6;
19:14; 14:22; 15:1-4; 15:7-11; 16:16-17; 22:1; 23:17; 23:19; 23:20; 24:14-15; 24:19; 25:13-15; 26:211; 26:12.
Dit is duidelik dat God vir Sy mense wil laat verstaan dat hulle deel is van Sy oplossing vir die
gemeenskap en die wêreld om hulle se nood en behoeftes, maar dan wanneer, hoe en waar Hy
duidelik vir hulle wys. En waar hulle dit dan is, seën Hy hulle des te meer, sodat die wêreld rede het
om na hulle toe te kom vir hulp, want hulle sien Sy seën in hulle lewens (kyk Deut. 26:16-19; 28:114).

Oor die tiende
Daar is baie verdeeldheid in die Liggaam van Jesus Christus vandag oor die gee van ‘n tiende.
Daarom glo ek is daar werklik gesonde Bybelse perspektief nodig om nie na ‘n wettiese Bybelse
fundamentalisme óf na ‘n ignorering van alle Bybelse leringe hieroor oor te hel nie.
Omdat ek glo dat daar ’n baie pertinente verskil is tussen die wettiese bring van ’n tiende en die gee
van ’n tiende van alles wat God jou uit genade gee - omdat alles alreeds eintlik aan Hom behoort en
Hy jou aangesê het om ’n tiende te gee - wil ek so ’n paar stellings maak om tog misvattings in die
verband reg te stel.
Ons moet besef dat baie gemeentes se finansiële voortbestaan hulle dwing om rigoristies aan te
dring by “hulle lidmate” om “hulle tiende vir die kerk” te gee, want in praktyk moet die meeste
gemeentes professionele leraars of leiers “betaal” elke maand.
Ek glo van harte dat die Here besig is om hierdie hele sisteem van “finansiële sekuriteit” wat
gemeentes vir hulle leiers geskep het oor die jare, tans deur die Gees van God dwarsdeur die
Liggaam van Jesus wêreldwyd in die lig van die Woord bevraagteken en suiwer.
Dit het weer tyd geword dat
•
•

die gelowiges sal leer hoe om Bybels te gee aan diegene wat hulle geestelik versorg (Gal 6:6)
maar ook daar waar God verder wys
en geestelike leiers opnuut moet erns maak met die Bybelse waarheid dat net God alleen
hulle Voorsiener en ook Bron vir hulle finansiële versorging is. Die Here daag ons as leiers
weer uit om in geloof en gehoorsaamheid die Here ook vir hierdie behoeftes van ons en ons
gesin te vertrou. Alhoewel die Here die meeste van die tyd alles wat julle mag nodig kry via
Sy kinders – wat jy voltyds bedien – kan daar tye wees wat die Here ’n tyd van
“tentmakersbediening” of dalk ’n transaksie of twee gaan gebruik om jou en jou gesin
finansieel te versorg. Hierdie saak word nog verder lewensbelangrik as ‘n mens daaraan dink
dat God besig is om vir Hom ‘n nuwe geslag bedienaars op te rig wat in wese niks anders as
die bediening van die Nuwe Testamentiese priesterskap van elke gelowige in die gemeente
en die gemeenskap is nie. Oral oor die wêreld is ‘n nuwe, vryer vorm van gemeentes-wees
ook besig om vorm aan te neem wat wegbeweeg van vaste, deftige geboue strukture na
huis- en kleingroepbediening en eenvoudige geboue waar groot-groep-byeenkomste kan
plaasvind. Daarom is dit noodsaaklik dat ons vir ons duidelikheid moet kry oor wat die Skrif
oor die gee van ’n tiendes en ander dankoffers sê.

Kan ek ter aanvang hier ‘n paar kritiese vrae oor die tradisionele siening van “jou tiende kerk toe te
bring” stel net om jou te prikkel om “nuut” hieroor te begin dink:
•

•

•

•

Baie van die voorstanders van ‘n wettiese bring van ‘n tiende redeneer dat die tiende deur
die wet van Moses bedoel is om die Levitiese priesters te onderhou, en daarom moet dit ook
nou die reël wees waarmee “die kerk” sy voltydse “priesters” onderhou. Maar ‘n mens loop
jou natuurlik teen allerlei krisisse vas as jy so redeneer aangesien elke gelowige in die Nuwe
Testamentiese bedeling geroep is om voltyds priester te wees (1 Pet. 2:5-10). Moet ons die
tiendes gebruik om almal in die gemeente ‘n “salaris” te betaal?
Dit is verder baie insiggewend om daarop te let dat daar heelparty verskillende tiendes
betrokke was as daar van tiendes gepraat word in die Ou Testament. Kyk maar na die
volgende gedeeltes hieroor: Lev. 27:30-33; Num. 18:20-21; Deut. 12:17-18;
14:28,29). Daarom meen sommige Bybelkommentators dat die gewone Israeliet tot tussen
24 en 33% van hulle inkomste aan tiendes betaal het. Onthou verder dat hulle nie nodig
gehad het om enige ander sekulêre belasting te betaal nie. Dit is eers later deur Salomo
ingestel. Van hierdie tiendes was dus eintlik bedoel as belasting aan die owerheid (in vandag
se terme).
Mal. 3:10 is seker die vers wat die meeste gebruik word om die gee van ‘n tiende aan te
moedig. Maar dit is tog belangrik om op te merk dat hier staan dat die tiende na die
“skathuis” gebring moet word, wat duidelik na die tempel in Jerusalem verwys. Behalwe dat
die begrip “skathuis” baie meer behels het as net bloot “plaaslike gemeente/kerk” in vandag
se terme (kyk die vorige artikel), is daar ook iets anders om mee rekening te hou. In die
Nuwe Testament word daar baie duidelik geleer dat elke gelowige nou die tempel van die
Heilige Gees is. Ons moet dus baie versigtig wees as ons hierdie teks wil gebruik om ‘n gee
van ‘n tiende as deel van die finansiële insameling van die gemeente aan te moedig.
Dit pla my verskriklik om na al die oordeel verkondiging en geestelike manipulasie te luister
waarmee geestelike leiers hulle lidmate probeer oorreed om hulle “tiende” te bring na die
gemeente. En dit terwyl die Skrif ons leer dat Christus Jesus ons bevry het van alle
veroordeling (Rom 8:1), en verlos het van die vloek van die wet (Gal 3:13).

Daarom wil ek probeer om ‘n meer gebalanseerde siening hieroor te propageer waarvan die hart die
begeerte om te gee is. En dan wel ‘n wyse van gee wat in lyn is met goeie rentmeesterskap, en
verder as ‘n belydenis kan dien van jou finansiële vryheid in Christus.
Ek glo dat dit vir ons as Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus belangrik is om hier aan die begin
vir mekaar te herinner daaraan dat die hart van volgeling van Jesus Christus, die Verlosser en Koning
van alle koning, juis beteken dat jy en alles wat jy het en kry inderwaarheid aan Jesus, die Koning,
behoort! Niks is meer jou eie nie. Nie jou huis, jou motor, jou bankrekening, jou werk, jou gesin, jou
man of jou vrou, jou liggaam, jou tyd… niks daarvan is meer joune nie! Alles is jou Jesus Christus s’n
en honderd persent in Sy diens en in diens van die koms van Sy Koninkryk op aarde.
Daarom moet ons vraag nie in die eerste plek wees of ons net ’n tiende moet gee nie, maar eerder
wat presies wil Jesus Christus, ons Koning, hê moet ons gee.
As Hy dan vir ons sê ons moet ’n tiende gee, kan ons vêrder oor ’n tiende nadink.

Waar ons dit dan doen as Nuwe-Testamentiese volgelinge van Jesus, moet ons besef dat Jesus
Christus elke stuk Ou-Testamentiese wetgewing volkome vervul het wat ook dan die wetgewing
rondom die tiendes insluit.
Daarom, as ons oor die Ou-Testamentiese wetgewing dink, moet ons as volgelinge van Jesus altyd te
vra na wat die hart van daardie wet of riglyn was. Waarom het God dit ingestel? Wat was Sy
begeerte of hart daarmee? Wat wou Hy hê moet gebeur?
As ’n mens dan met hierdie oë ook kyk na die reëlings rondom die verskillende tiendes volgens die
Ou-Testamentiese wetgewing, is dit baie duidelik wat God se hart daarmee was. Sy hart was dat Sy
volk, as mense wat weet en glo dat hulle ’n God het wat ook hulle Vader, Versorger en Koning is, nie
meer angstig hoef vas te klou aan wat hulle het nie, maar met vreugde vrygewig kan gee waar Hy vir
hulle wys om te gee.
Wat ek verder hieroor gaan sê gaan ek ook heel in die algemeen sê. Ek gaan nie hier praat oor waar
mense van God spesifiek die gawe ontvang het om buitengewoon te kan gee vir die Koninkryk van
God nie – ek noem hulle die “kingdom stewards”. Dit is nou mense wat selfs 50% tot 90% van hulle
totale inkomste kan gee vir die uitbreiding van die koninkryk, omdat God hulle juis so buitengewoon
seën dat hulle so kan gee (Kyk o.a. Rom. 12:8 hieroor).
Kom ek probeer ‘n paar lyne neer te lê oor wat die Bybel vir ons oor gee en verwante
aangeleenthede sê:
•

Alles wat ons het behoort aan God. Dit is Hy wat vir ons alles gee wat ons nodig het sodat
ons het om te kan gee.

•

Hy verwag van ons gebalanseerde rentmeesterskap in ons hantering van hierdie dinge, wat
sal dien as getuienis van ons verlossing en geloof in Christus Jesus as Verlosser en Here van
ons hele lewe.

•

In die lig van gedeeltes soos Mat. 25:21 en Luk. 16:10 leer die Skrif ons dat, namate ons
materiële dinge wat aan ons toevertrou word verantwoordelik hanteer, sal ons met meer en
meer dinge vertrou word.

•

As deel van goeie rentmeesterskap, neem ons “gee” ‘n baie prominente plek in.

•

Teksgedeeltes wat oor “gee” handel is onder andere die volgende: Luk. 6:38; Lev. 27:8; Esra
2:69; Hand. 11:29; 2 Kor. 8:12; 8:3; 9:7; 16:2.

Maar daar word ook ‘n bepaalde prioriteit orde vir ons “gee” in die Skrif aangedui, naamlik:
1. Jy moet omsien na die behoeftes van jou eie familie (1 Tim. 5:8).
2. Daar moet omgesien word na die behoeftes van die wat deur die Here opgerig word
in die Nuwe Testamentiese bedieninge in die gemeente en binne die Liggaam (Gal.
6:6; 1 Kor. 9:11-14). Dit is nou die geestelike leiers wat die Here gebruik om Sy
mense toe te rus vir hulle bediening (Gal. 6:6; in die lig van Ef. 4:11-16). Oral in die
Liggaam van Jesus beweeg persone rond wat God se mense toerus vir hulle
bediening (EF. 4:11-16). Die Bybel gee God se kinders opdrag om hulle finansieel te

bedien, sodat hulle in staat gestel kan word om te kan doen wat die Here hulle
beveel het om te doen. (Natuurlik is hierdie leiers ook aangewese op God se leiding
daarin – ons sien bv. dat Paulus persoonlik verkies het om in sekere gevalle nie van
hierdie voorreg gebruik te maak nie, maar in ander gevalle tog daarvan gebruik
gemaak het (1 Kor. 9:12 en Fil. 4:15-19).
3. Die armes, die weduwees en die wese (Gal. 2:10; 1 Tim. 5:3).
4. Algemene liefdesdiens en vrygewigheid (Heb. 13:16; Gal. 6:10).
Dan gaan die Skrif voort om vir ons ‘n paar ander beginsels neer te lê in die verband:
1. Dit wat ons dan vir die werk van die Here bydra moet gebalanseerd in verhouding
wees met die bydraes wat ons gebruik om allerlei skuld, huurkope, buitensporige
luukshede en ander dinge in ons lewens te betaal.
2. As iemand sou soek na ‘n bepaalde riglyn vir hoeveel hy of sy moet gee, sou ‘n mens
op grond van ‘n gedeelte soos Mat. 23:23 ‘n tiende van alles as ‘n riglyn kon gebruik.
Maar dan moet ’n mens dit duidelik aan mekaar stel dat daar genoeg getuienis in die
Skrif is dat die Here nie wil hê dat ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges wetties oor
hierdie gee van ’n tiende moet dink as ons gee nie. Eerder gaan dit daaroor dat ons
sensitief sal wees vir die leiding van die Gees van God van situasie tot situasie (Rom.
8:14-17).
3. Volgens die Bybel is die gesindheid van die gewer baie belangriker as die
hoeveelheid wat gegee word. Hierdie gesindheid word bepaal deur die werking van
die Heilige Gees in die lewe van daardie gelowige. Kenmerke van ‘n regte gesindheid
vind ons in 2 Kor. 8:2,3,4-8,10-12;20-21.
4. Gee is ‘n geestelike dissipline waaraan alle gelowiges kan deelneem, selfs die armes
onder ons.
5. Die vrug van gee sluit die volgende in: Geregtigheid (2 Kor. 9:10; Fil. 4:17); verdere
gawes in die lewe van die gewer sodat hy meer kan gee (2 Kor. 9:1); dank aan God (2
Kor. 9:11,12); ’n ervaring dat God in al jou behoeftes voorsien (2 Kor. 9:8,12); ‘n
verheerliking van God (2 Kor. 9:13); bevestiging van die krag en realiteit van die
evangelie (Joh. 13:35); gebed (2 Kor. 9:14); versterking van die gemeenskap van die
gelowiges (2 Kor. 9:14).
Ander Skrifgedeeltes in die verband:
•

Maar dit is baie duidelik as die Skrif bestudeer word, dat Jesus doodgewoon die beginsel van
die gee van ‘n tiende as ‘n gegewe aanvaar (vgl. Mat 23:23). Maar dan, soos ek reeds gesê
het, nie in die Ou Testamentiese sin as ‘n wet wat jy moet nakom om seën te beleef nie,
maar as ‘n Koninkryk riglyn of -beginsel wat jou kan lei in jou gehoorsaamheid en
geloofslewe as Koningskind, en jou lewe verder kan vul met die oorvloed wat God gedoel
het.

•

Dit gaan dus nie daaroor in die eerste plek om spesifiek ‘n tiende, in die sin van 10%, van
alles wat jy maandeliks (of vir ‘n periode) inkry, wat jy MOET gee nie. Dit gaan eerder oor
daardie deel van jou inkomste wat jy voor God uitgemaak het wat jy met vreugde, uit
dankbaarheid vir God en die koms van Sy Koninkryk wil gee, daar waar Hy vir jou gewys het
om te gee.

•

Dit is baie belangrik om al die Ou Testamentiese gedeeltes hieroor in hierdie verband te lees
en te verstaan dat ons as Nuwe Testamentiese Christen gelowiges vry is van die wette onder
die Ou Testamentiese bedeling en dat ons nou staan onder die Nuwe Testament met en sy
baie seënryke bepalings:

•

Mal. 3:6 e v - Die vyand gaan op elke moontlike wyse probeer verhoed dat ons sal gee. As
ons nie leer om te gee nie, maak dit dat ons steeds onder die vloek - soos die res van die
wêreld sisteem - staan. Alleen as ons ook hierin God begin gehoorsaam, begin handel ons
volgens die beginsels van die Koninkryk, en kan ons ook deel in die vrugte en seën daarvan
soos wat God belowe het.

•

Daarom is ek oortuig daarvan dat daar ‘n geweldige behoefte daaraan is dat die beginsels
van die Koninkryk hieroor bedien moet word aan die een mensegroep in die wêreld wat so
in die duister is hieroor, naamlik al die Christene wat ook deur God se genade baie
welgesteld is. Die gevolg van hulle huidige onkunde hieroor is dat hulle so beroof word van
seën wat God graag ook vir hulle sou wou gee.

•

As ons gee, gee ons maar net terug wat eintlik aan die Here behoort. As ons nie gee soos die
Skrif ons leer nie, beroof ons God van dit wat Syne is, maar ook van die geleentheid om ons
te seën soos Hy in Sy hart het om te doen.

•

Dit werk werklik soos die gewone kitsbank kaartsisteem. Ons sit ons kaart (dit wat ons gee)
in die kitsbank, en die venster van die kitsbank skuif dan oop (soos die hemele vir ons
oopskuif). Nou is alles gereed vir enige besigheidstransaksie of versoeke en kan God on seën
soos Hy belowe het.

•

Vers 11 van Mal 3 belowe verder dat God dan self vir ons sal intree en ons gevegte teen die
gees-magte sal veg. Ja, Hy sal selfs daardie finansiële gevegte van jou vir jou veg!

•

Aangesien Christus met sy koms die seremoniële en burgerlike eise opsy geskuif en volkome
vervul het, word ons gee deel van ons buig voor Koninkryk-beginsels, ons liefdes
gehoorsaamheid, en ‘n teken van vertroue in God en Sy voorsiening in ons lewens.

•

Die wêreld sisteem leer ons dat as ons inkomste ten minste net so veel, of meer is as ons
uitgawes, dan volg sukses of rykdom. Maar die Skrif leer ons dat dit juis die formule is vir
dinge om skeef te loop en maak dat ons somme nie klop nie. Die Skrif se som hieroor is
eerder dat jou inkomste minus die deel wat jy bereid is om weg te gee, genoeg sal wees om
in al jou behoeftes te voorsien.

•

In Gen. 4:3 e. v. lees ons van die eerste persone wat die Here met hulle tiende gedien het,
naamlik Abel en Kain. Abel het God gedien met sy tiende van sy eersteling-diere, maar ook
nog ekstra offers gegee in die vorm van die stukkies geurige vet vleis. Terwyl Kain weer van

sy graan aan God gegee het. Maar dan lees ons dat God Abel se offer aanvaar het, maar nie
Kain s’n nie. Vir die rede hiervoor moet ons daar na Heb. 11:4 e. v. blaai. Daar sien ons dit
gaan oor die gesindheid en motief waarmee Abel gegee het wat gemaak het dat God sy offer
aanvaar het. Elke keer as dit tiende-tyd was het Abel gesê: Halleluja, terwyl Kain se motief en
gesindheid nie reg was nie. Vir God gaan dit dus nie soseer oor die feit dat ons gee as sulks
nie, maar oor die motief en gesindheid waarmee ons dit gee. Dit is dan die verskil tussen
iemand wat bloot wetties sy tiende gee en ‘n gewer wie se hart gesindheid reg is.
•

Rondom die spesifieke gee van ’n tiende is dit belangrik om op te merk dat die gee van ’n
tiende eerste plaasgevind het in die Skrif, meer as 500 jaar voordat daar sprake was van die
bring van ’n tiende volgens die Ou-Testamentiese wetgewing. Kom ek wys vir jou 3
belangrike dinge wat oor die gee van ’n tiende aan ons gesê word. In Gen. 14:20 lees ons
hoe Abraham aan Melgisedek ’n tiende van alles gegee het. As jy die konteks in ag neem en
ook gedeeltes soos Heb. 6:20 en Heb. 7, dan is dit duidelik dat hierdie “vreemde koning”
inderwaarheid Christus self was wat aan Abraham verskyn het. Omdat Hy aan Abraham wyn
en brood bedien het (wat simbole was wat vooruitgewys het na die totale versoeningsoffer
wat Christus uiteindelik vir Abraham en sy hele nageslag in al die nasies sou gee en nog
boonop hom geseën het, kies Abraham om uit hierdie geseënde posisie ’n tiende te gee van
alles wat hy het. (Dit is dan ook die eerste plek of manier waaruit sommige van ons kies om
’n tiende te gee – omdat God ons eerste geseën het). In Gen. 26 lees ons hoe Isak uit ’n
totale ander posisie kies om uit in geloof te begin saai wat God vra. Daar is hongersnood in
die land en Isak is op pad Egipte toe, maar God keer hom en sê vir hom in Gerar te bly.
Want, sê die Here, (Gen. 26:2-5), Ek gaan jou hier seën. In gehoorsaamheid en geloof kies
Isak om God op Sy Woord te neem en midde ’n hongersnood in daardie gebied te saai (Gen.
26:12. En dan lees ons hoe God daardie saad “honderdvoudig” laat saadskiet het! Die laaste
voorbeeld wat ek in die verband wil gebruik is twee hoofstukke verder, in Gen. 28. Hier is dit
Jakob wat een nag op ’n klip in die veld aan die slaap raak en hy in hierdie droom hierdie leer
sien staan op aarde met sy punt in die hemel, terwyl die engele van God op en af op die leer
klim. Dan verskyn Jesus weer aan Jakob en belowe Hy aan Jakob presies dieselfde seën wat
Hy aan sy pa en aan Abraham beloof het. Dan lees ons hoe Jakob kies om daar in Gen. 28:20
’n gelofte aan God af te lê nl. dat hy belowe om, as God Sy beloftes teenoor hom in die
toekoms sou nakom, ’n tiende van alles wat hy het aan God te gee. Kan ek die 3 gedeeltes
opsom: Sommige van ons kies om uit ’n posisie van seën uit ons verlede ’n tiende van alles
aan God te gee. Ander van ons beleef dat die Here ons uitdaag om midde finansiële nood en
hongersnood ’n tiende te gee en sommige van ons kies om voorwaardelik God te belowe om
’n tiende van alles in die toekoms aan Hom te gee as God Sy beloftes aan jou nakom.

•

Deut. 26 - Hier het ons te make met die wetgewing rondom die bring van die eerstelinge van
die oes, maar ook oor die bring van tiendes. Ek sê weer dat ek glo ons moet nie teen die
wetgewing hieroor vaskyk nie maar eerder die hart van God en die beginsels raaksien wat
daaragter lê wat ook vir ons as Christene geld. Die volgende is dan belangrik: Dit gaan oor ‘n
stuk dankbaarheid wat deur dit wat ons gee en opoffer, weerspieël word. Deel van hierdie
dankbaarheid is, soos vers 5 sê, ‘n stuk terug-dink oor die pad wat die Here met ons tot hier
geloop het. Daarom, sê vers 11, is ‘n stuk feestelikheid en blydskap gepas. Maar ook ‘n
geestelike ondersoek (vers 14), waar jy maar net weer ‘n keuse maak dat jy nie kan bekostig
om nie getrou te gee nie. (Net soos wat jy nie enige ander stuk ongehoorsaamheid teenoor

God kan bekostig nie). Daarom pas die vooraf gereedmaak van dit wat jy wil gee - waarvan 2
Kor. 8 en 9 praat - hier baie goed in. Want, sê vers 15 e v, ons “gee” open werklik die hemele
in ons lewens sodat God se genade ons kan bedien. En dan leer vers 30 ons ‘n baie
belangrike waarheid oor dit wat ons gee, naamlik dat dit altyd na mense toe gaan. Dit word
dus nie vir allerlei projekte of geboue gegee nie.
•

Ek wil net weer beklemtoon wat ons daar uit Deut. 26 geleer het dat dit wat ons gee
spesifiek gegee moet word om die koninkryk van God te dien in mense se lewens. En dan lyk
dit vir my, sonder die Skrif baie spesifiek twee soorte mense uit waarvoor ons spesifiek moet
gee. ‘n Deel van ons gee is eerstens bedoel vir armes en mense in nood in die gemeente en
dan eers vir diegene in die res van die gemeenskap. Verder is dit belangrik om raak te sien
dat ‘n groot deel van ons gawes spesifiek bedoel om, soos in die boek Handelinge vir ons
geteken word, by die “voete van die apostels” neer te sit. Daar kan dit dan gebruik word om
diegene wat ons geestelike bedien, op hierdie wyse materieel te versorg sodat hulle genoeg
kan hê en om verder te doen wat God beveel het, moet gebeur. Skrifgedeeltes wat hier van
toepassing is, is 1 Kor. 9:6 tot 14; Gal. 6:6; Heb. 13:16 en 17.

•

Kyk ’n mens spesifiek na gedeeltes soos 2 Kor. 8 en veral hoofstuk 9, lyk dit vir my belangrik
om op te let wat daar in 2 Kor. 9:6 e.v. staan: “Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en
wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie
met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte
om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan
hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.” In die lig van alles wat ons tot hier gesê het,
moet ons vir mekaar as volgelinge van Jesus sê dat om te wil “saai” te minste gaan beteken
dat ons in geloof ’n tiende gaan saai waar ons saai.

•

Hierdie selfde hoofstuk leer ons verder dat ons altyd met ‘n blymoedigheid moet gee.
Daarom moet ons seker maak dat dit God se plan vir ons is sodat ons hart kan wees in wat
ons gee. Anders is dit niks anders as “asblik-geld” nie.

•

Maar ek wil graag by die praktyk van ons gee van tiendes uitkom. Lyk vir my dat in die lig van
Deut. 26:1,2,3 en Kol. 1:13 moet ons tiende na die priester geneem word. Heb. 3 teken Jesus
nou as ons Priester. Daarom neem ons dit na Hom. Prakties lyk dit vir my kan ons dit doen as
ons fisies met ons mond voor Hom bely dat ons hierdie tiende nou na Hom bring om Hom te
loof en te prys vir dit wat Hy in ons lewens elke dag doen. Maar ook om te vra vir wie moet
dat gegee word.

•

Die volgende tree is dan om soos die vroeg-Christelike gemeentes, dit wat Hy jou aansê om
te gee, by die voete van die apostels te kom neersit. Nou weet ek dat die meeste van ons in
die moderne kerk of kerkstrukture waarin ons is, nie ’n figuur soos die Nuwe-Testamentiese
apostel-figuur ken nie. En dit is ’n uitdaging tans in die Liggaam van Jesus. Tog glo ek is die
Here besig om Sy mense nuut te begin wys dat Sy Kerk eintlik een kerk is. Verder begin Hy
ook vir ons in dorpe en stede en streke die gesalfde leiersfigure uitwys wat bedoel is om die
pioniers en strategiese leiers te wees vir dit wat God nou mee besig is oral.

•

Mat. 6:11 en 2 leer ons om so te gee dat niemand daarvan weet nie, sodat dit sonder
applous kan plaasvind (Jak. 2:15; Luk. 12:33,34).

•

Met ons tiende kan ons ook in die verspreiding van die Woord belê (Mark. 10:29,30; 16:15;
Rom. 10:14).

•

Deel van ons tiende kan ook ‘n dank- of lofoffer aan God wees (Heb. 13:15; Luk. 6:38; Ps.
27:4; 118:4,21,25,26) wat doodgewoon ‘n stuk meegaande mondelingse getuienis oor God
se goedheid in jou lewe is.

•

Kol. 1:4 tot 6 beklemtoon die feit dat as ek en jy die waarheid ken, moet ons nou oorgaan tot
aksie. En hierdie aksie van ons kant af, bring God se bonatuurlike krag en beloftes in
beweging. God is immers ‘n beloner van geloof.

Saai en oes
Dit is werklik ŉ Koninkryk beginsel dat ons van die oorvloed waarmee God ons seën, moet saai as
offers in ander mense se lewens, soos en hoe God ons deur Sy Gees van situasie tot situasie opdrag
gee om te doen.
Een van die bekendste Bybelse gedeeltes wat oor hierdie vorm van gee handel is 2 Kor. 8 en 9. Dit
gaan dus nie in hierdie gedeeltes oor die gee van ‘n tiende nie, maar eerder oor die vrywillige offers
wat ‘n gelowige as deel van, en selfs naas sy normale gawes gee. Hierdie offers word dan deur God
as “saad” gereken waarop ons dan ŉ oes kan verwag.
Markus 4:14 tot 32, Luk. 6:38 en 2 Kor. 9:6 beklemtoon hierdie wonderlike Skrif beginsel verder vir
ons. Maar lyk vir my dat hier ŉ paar riglyne uit die Skrif vir ons kan help om dit ŉ werklikheid in ons
lewens te maak.
1. Verwag die oes in geloof
As enige boer iets in sy lande saai, saai hy met hoop en in geloof om ŉ oes terug te kry waar hy
gesaai het. Dieselfde geld as ons in geestelike sin op grond van God se koninkryk beginsels begin saai
waar God sê ons moet saai. Ons moet in geloof ŉ bepaalde oes verwag op dit wat ons gesaai het.
2. Berei die grond voor… deur gebed
Enige boer kan vir jou sê dat ŉ mens nie sommer op enige grond enige tyd kan saai nie. Jy kies die
grond waarop jy wil saai eers sorgvuldig uit, en dan berei jy daardie grond goed voor voordat jy
daarop saai. Alles in ŉ verwagting op ŉ goeie oes.
Dieselfde geld as ons geestelike offers in mense se lewens moet saai wanneer die Here deur Sy Gees
vir ons so lei. Al gee God die opdrag, bly dit ons verantwoordelikheid om met gebed die “grond” in
daardie mense se lewens voor te berei vir ons “saad”. Ons moet met God in geloof onderhandel oor
die “geestelike opbrengs” van daardie saad wat ons saai.
3. Die opbrengs is nie vir jou sak bedoel nie
Omdat God in hierdie saak is en ons op Hom vertrou vir die opbrengs, is dit belangrik om vir mekaar
uit te wys dat die opbrengs van hierdie geestelike saad wat ons in diens van die Koninkryk in mense
se lewens saai, nie bedoel is om ons te verryk nie.
Dit is hoe die wêreld sisteem daaroor sou dink. In die koninkryk van God geld hier ander beginsels.
Mark. 4:26 tot 29 help ons verstaan dat ook die oes op hierdie saad bedoel is om verder in die
koninkryk gesaai te word.
4. Saai in die Gees en wag geduldig totdat die oes verskyn
Gal. 6:6 tot 9 en Jak. 5:7 tot 11 leer ons om hierdie saai werklik onder die leiding van die Gees aan te
pak en nie vanuit die vlees nie. As die Gees van God werklik ons lewenswandel beheer (Gal. 5:16
e.v.), sal Hy self ook hierin voor ons uitstap en die bevele gee. Maar dan sal Hy ook self die vrug van
geduld in ons lewens bewerk as ons moet wag op die oes.

5. Moenie verbaas wees as die oes dalk anders as die saad lyk nie!
1 Kor. 9:11 leer vir ons hierdie interessante waarheid dat waar ons soms sekere “saad” in mense se
lewens saai, die oes nie noodwendig van dieselfde aard of soort is nie. Ons saai soms geestelike
toerusting en pastorale berading in mense se lewens, en dan oes ons soms ŉ geldelike donasie of
fisiese geskenk. Of soms saai ons geld in mense se lewens, en dan oes ons ŉ tjek wat van die
belastinggaarder onverwags by ons opdaag.
Daarom is dit belangrik dat ons elke keer aan God se voete sal seker maak of dit die “oes” is of dalk
Sy tydige versorging vir ‘n spesifieke behoefte van ons.
6. Kultiveer die saad wat jy gesaai het
Hiermee bedoel ek maar net dat as ons saad gesaai het, moet ons dit daarna versorg totdat die oes
daar is. Ons moet bereid wees om dit gereeld water te gee en die onkruid uit te trek waar nodig. Ons
moet dus verantwoordelikheid neem vir die versorging van die saad nadat ons dit gesaai het. En die
manier hoe ons dit doen is deur …
• Lofprysing en aanbidding dit voor God te bring
• God se Woord en God se beloftes daaroor te bly uitspreek in geloof totdat die oes daar is
• Gebed en intersessie voor God se troon totdat die oes daar is
• Bereid te wees om die geestelike magte wat die oes wil keer, te weerstaan met die outoriteit en
gesag in Jesus se Naam.
7. ’n Persoonlike getuienis
‘n Deurbraak het in my lewe plaasgevind die oomblik toe ek mooi begryp het wat God se Gees vir my
oor Mat. 17:20 se mosterdsaad-geloof begin bedien het.
Ek het as’t ware vir die eerste keer begryp dat die Here bedoel dat ek in geloof saad van een of
ander aard moet saai daar waar berge my pad blokkeer het. En dan sal ek beleef hoe daar oes sal
volg op my saad, hoe God self in daardie situasie self met my berg handel.
Dit het selfs nog meer lewensverandering in my lewe bewerk toe ek dit in die lig van gedeeltes soos
Gen. 8:22; Gal. 6:7; 2 Kor. 9:10; Hand. 20:35; 2 Kor. 9:7; Heb. 6:14; Luk. 6:38; en Fil. 4:19 begin
verstaan dat deel van hierdie saai in geloof ook my gee insluit.
Maar het jy raakgesien dat hierdie saad voor die tyd in geloof gesaai moet word, sodat God - as daar
berge in my pad opduik - self kan ingryp en dit kan verwyder as ek daarmee begin praat!
Ek is so bang jy hoor nie werklik die ontsagwekkende, kragtige waarheid wat in hierdie woorde
opgesluit is nie. Daarom gaan ek dit weer probeer oorsê: Jou en my gee is die saad van geloof wat
ons saai in ŉ situasie, sodat God as oes ‘n spesifieke berg van nood voor ons kan verwyder!
Dit is eintlik so logies dat dit juis so werk. Vra maar enige boer en hy sal jou vertel hoe hy die grond
voorberei en dan saai, voordat hy van God in geloof ‘n oes kan verwag. En dan bestaan daardie oes
uit honderdvoudige, of sestigvoudige, of dertigvoudige vermeerdering van die saad wat hy gesaai
het deur God self.

Dit is tog wat Luk. 6:38 ons leer. En die res van die salig spreuke. Dat ons in geloof eers moet doen …
soos eerste vergewe, of vrede maak, of honger en dors na geregtigheid … en dan sal ons beleef hoe
die seën daarop volg.
Dit werk natuurlik dus vir die Nuwe Testamentiese gelowige heeltemal anders as wat dit in die Ou
Testament rondom die gee van tiendes gewerk het. Daar het jy eers ontvang en dan het jy daarvan ŉ
tiende teruggegee. Jou tiende was dan as’t ware jou skuld wat jy dan aan God terugbetaal het (vgl.
Mal. 3:8 en 9 in die verband).
En dit is belangrik om ook te verstaan waarom dit vir ons anders werk. Christus het immers gekom
en al ons skuld namens ons en vir ons reeds klaar betaal. Aan die kruis het Hy sy lewe as saad gesaai
sodat ons as oes, die volheid lewe kan oes wat God vir ons bedoel het.
Deel van hierdie oes is dat die oorspronklike bedoeling rondom gee in ons lewens ook herstel sal
word. Daar in die begin in Gen. 8:22 is God se bedoeling uitgespel, naamlik dat saaityd altyd gevolg
sal word deur ŉ oestyd. Maar nou weet ek en jy dat dit in die stukkende wêreld waarin ons lewe nie
altyd so gebeur nie. Te min reën of hael of peste kan die oes heeltemal vernietig.
Daarom het God vir sy volk in die Ou Testament geleer dat as hulle Hom as die Here in hulle lewens
aanvaar en gelowige bely, dan is God eienaar van alles wat hulle het. Hy is die Eienaar van hulle
eersgeborenes, en dan is die tiende rand syne, asook die sewende dag, en die sewende jaar moes
alles geleentheid gegee word om te rus en God vertrou word vir wat nodig is. En die vyftigste jaar
was dan die Jubilee-jaar waarin alle grond weer aan hulle oorspronklike eienaars teruggegee is, en
alle slawe vrygelaat moes word en alle skuld kwytgeskel moes word. Op die manier moes hulle aan
God terugbetaal vir wat Hy vir hulle elke dag gegee het.
Maar geen mens kon regtig aan God, vir wat hy ontvang, terugbetaal nie. Inteendeel , God se volk
het Hom in die proses begin beroof, soos hulle Hom van eer en aanbidding en gehoorsame diens
beroof het. Daarom moes Christus kom om deur Sy dood die volle skuldlas namens hulle en ons te
betaal.
Daarom verander dit die hele manier waarop ons nou gee. Daarom is dit nie meer nodig om vir God
terug te betaal nie. Dit het Jesus mos namens ons volledig gedoen. Jesus het immers ook die wet van
die tiendes volledig namens ons vervul. Gee word nou saad wat ek en jy saai.
Toe ek dit verstaan het, het ek begryp dat die druk en vrees rondom hierdie saak skielik vir my
verdwyn het, Dit was nie meer een of ander las om te gee nie. Skielik was die vreugde-element
terug, want ŉ mens stap mos met ŉ vreugde en ‘n opgewondenheid wanneer jy saai! En dit is presies
wat 2 Kor. 9:7 sê ons gesindheid moet wees as ons gee!
Veral as jy in geloof begin saai, omdat jy weet dat jy nou op God staat maak wat belowe het om - ten
spyte van die weersomstandighede of die finansiële klimaat van die land - altyd te sorg vir die oes op
daardie saad wat jy in geloof saai!
Soek jy wonderwerke in jou lewe? Begin dan in geloof op grond van God se Woord saai wat God vir
jou vra om te saai, en vertrou Hom as die Here van die oes, dan vir die oes van wonderwerke.

Niks sal meer onmoontlik wees nie. God is immers ons Bron en die fokus van ons geloof. Niks is vir
Hom onmoontlik nie.
Hy sal die oes gee op die saad wat ons in geloof saai. Verwag daarom van Sy kant die oes, en nie van
die grond of die mense in wie se lewens jy gesaai het nie. Moenie fokus op mense om jou berg te
verwyder nie. God is jou enigste Bron. Verwag van Hom die wonders wat jy nodig het om te gebeur.
En Hy belowe dat Hy uit die onuitspreeklike rykdomme wat ons s’n is in Christus (Ef. 1:17 tot 19), self
aan ons alles sal gee wat ons nodig het of van Hom bid in Christus se Naam.
En moenie moedeloos word as dit soms ŉ tyd neem voordat die oes daar is nie. Onthou, soos daar
tye is wat geskik is vir saai, is daar ŉ spesifieke seisoen vir die oes om te verskyn op die land. God
weet wat die beste tyd is. Hou jy maar net in geloof aan Hom vas. Saai met geloof en verwag die oes
in geloof. Die Skrif sê immers nie verniet: Die regverdige sal uit geloof lewe (Rom. 1:17), en dat dit
onmoontlik is om sonder geloof God te plesier nie (Heb. 11:6).
As jy in geloof die goeie dinge saai wat God jou beveel, en saai wanneer en waar Hy jou beveel om te
saai, vertrou Hom maar om die oes te gee op sy tyd. Fokus op God en Hom alleen vir jou wonderoes.
Jou taak is om die saad te saai. En doen dit in geloof, al is dit net met ŉ mosterdsaad-grootte-geloof
wat jy het. Dit is dan God se werk om die berge te beweeg! En Hy kan enige berg beweeg. Sy dit ŉ
berg van skuld of ŉ reuse finansiële projek wat moet afkom. Wat ook al jou behoefte, God is in staat
om dit te bedien.

Vrygewigheid
Die Woord is vol wonderlike beloftes wat geld as ons bereid is om vrylik aan ander te begin gee wat
in nood is. Ek dink aan teksgedeeltes soos 2 Kor. 9:7; Mat. 10:8 en 1 Kor. 16:2 byvoorbeeld.
Maar daar is ook bepaalde riglyne wat die Skrif in hierdie verband aan ons gee. Ek deel graag die
volgende hieroor met jou:
1. Die Skrif beginsels wat hier geld
2 Kor. 8 is seker die gedeelte in die Bybel wat werklik vir ons die mees uitvoerige riglyne in hierdie
verband gee. Daar is soveel wonderlike dinge wat ‘n mens hier kan aansny , maar ek wil graag die
Gees van God vertrou om self daardie dinge vir jou aan te toon.
Ek wil net jou wys op dit wat daar in vers 12 staan, naamlik dat die Here nie onredelik in hierdie
verband is nie. Hy verwag nie van jou meer as wat Hy self aan jou gee nie. En as Hy dan vir jou
oorvloedig gegee het, met ander woorde, te veel as wat jyself nodig het, het jy om van te gee vir
mense wat dit nodig het.
2. Beloftes as ons gee
As jy blaai na Luk. 6:38 en 2 Kor. 9:11 kry jy van die wonderlike beloftes in die Skrif in hierdie
verband.
3. Om vir die armes te gee is soos om vir God te gee
In Spreuke 19:17 belowe die Here dat wat ons ook al vir die armes om ons gee, Hy dit self persoonlik
aan ons sal terug gee. Dit sal werklik wees asof ons dit aan God persoonlik geleen het. En Hy betaal
altyd Sy skuld terug!

Brood om elke dag te eet
Kom blaai saam met my na seker een van die mees misverstane gelykenisse wat Jesus vertel het,
naamlik dit wat daar in Luk. 16:1 tot 14 staan.
Dit lyk vir my dat die saak waaroor Jesus hier praat, is dit wat daar in vers 10 en 11 staan, naamlik
hoe ek en jy geld hanteer. Wat Hy dan beskryf as ‘n saak van “minder belang”, maar waaraan Hy tog
ons betroubaarheid gaan toets as Hy moet besluit of Hy ons “in sake van groter waarde” meer
verantwoordelikheid gaan gee.
En as voorbeeld van goeie bestuur, gebruik Jesus dan ‘n voorbeeld van ‘n ongelowige bestuurder
wat ‘n baie netelige situasie na die beste van sy vermoë bestuur het.
Verstaan mooi, Jesus keur nie die bedrog van hierdie bestuurder goed nie, maar beklemtoon die
“verstandigheid” waarmee hy gehandel het.
Hiermee wou Jesus ons oproep om ons rentmeesterskap oor geld - wat deel is van die wêreld
sisteem - met groot erns te bejeën. Dit gaan die geestelike toets wees of God ons ook met dit wat
van groter belang en waarde is in die Koninkryk van God se koms in hierdie wêreld, gaan vertrou.
Wat is dan hierdie belangriker dinge waarna Jesus hier verwys?
• Dit is dinge soos die “rykdom van God se genade” waarna Ef. 1:7 verwys.
• En die “rykdom van Sy heerlikheid” waarna Ef. 1:18 verwys.
• Ef. 3:8 noem dit die “onnaspeurlike rykdom van Christus”
• Fil. 4:19 verwys daarna as “sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus”
• Rom. 2:4 praat daarvan as “die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en
lankmoedigheid”
• In Rom. 11:33 word bloot daarna verwys as die “rykdom” van God
• In Kol. 1:27 word daar gepraat van die “rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid”
en dan word dit nader gespesifiseer as “Christus in julle”
• In Kol. 2:2 praat Paulus van die “volledige rykdom” wat geleë is in ‘n volkome verstaan van wat
alles ons s’n is in Christus Jesus.

Dan staan daar in vers 12: “As julle met ‘n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets
aan julle gee om as julle eie te besit?” M a w God toets ons betroubaarheid daaraan of ons goeie
rentmeesters van geld is, wat deel is van die “ander man”, die wêreldse sisteem s’n dus, se goed.
Want, sê vers 13, daaruit sal dit gou duidelik word wie ons werklik dien en liefhet: God of Mammon.

Daarom is dit van kardinale belang dat ons as Christene goeie bestuurders moet wees van elke sent
wat ons ontvang en uitgee. En die enigste manier om dit te doen is deur doodgewoon noukeurig te
begroot. Dit geld binne jou eie persoonlike lewe of gesinsverband, asook in jou besigheid.
Die voordele van lewe volgens ‘n detail-begroting is dat dit vir jou geleentheid gee om aan God se
voete jou deeglik te verantwoord oor elke uitgawe en elke deel van jou inkomste. Verder skep dit die
sekuriteit van ‘n geslote sisteem met duidelike grense wat jou beskerm teen enige magte wat jou wil
beroof van die seën wat God vir jou bedoel het.
So ‘n geslote begroting kan prakties soos volg opgestel word:
1. Hou deeglik rekord van al jou inkomste en uitgawes vir ‘n tydperk van drie maande, en stel dan in
die lig hiervan ‘n góéd verantwoordbare begroting van jou normale inkomste en uitgawes vir ‘n
maand op. Evalueer gedurig hierdie begroting in die lig van die realiteite van daardie maand se ware
uitgawes en pas dit dan daarby aan vir die volgende maand se begroting.
2. So ‘n begroting sal uit drie dele bestaan:
•

Dit wat jy verplig is om te betaal, naamlik alle skuldverpligtinge wat jy aangegaan het in die
verlede
• Dit wat jy nodig het
• En dit wat jy begeer om te hê
3. Natuurlik sal jy eers al jou verpligtinge eerste nakom voordat jy enigiets verder kan koop. En dan
volg dit wat jy nodig het, en as daar dan iets oor is, kan jy gedissiplineerd aan jou begeertes aandag
gee.
4. Dit is natuurlik ook van kardinale belang om deeglik ‘n rekord te hou van alle inkomste waarmee
die Here jou seën.
5. Die praktyk gaan jou leer om gedissiplineerd in detail volgens jou begroting te leef, en so ‘n goeie
rentmeester te wees ook in die hantering van geld, wat in God se oë bloot ‘n saak “van minder
belang” is.

Nege beginsels wat jou kan help om binne so ‘n geslote begroting te bly is die volgende:
1. Begin om konstruktief al jou skuld af te betaal.
2. Bly gedissiplineerd binne jou begroting elke maand. Moenie laks word in een item daarin nie,
want anders sit jy êrens met ‘n tekort.
3. Sorg dat daar tussen julle as gesin, en veral tussen eggenotes in die huwelik, volkome
eenstemmigheid is oor hoe elke sent gebruik gaan word (Mat. 18:19).
4. Stry ook so die goeie geloofstryd, waarvan Paulus daar in 1 Tim. 6:12 praat, wat vir ons “‘n skat”
vir die toekoms waarborg.
5. Bind die bose so om op geen manier jou te beroof of te bedrieg nie.

6. Maar monster ook die magte van die hemele om jou, en dit wat God aan jou toevertrou het, te
beskerm (Heb. 1:14).
7. Loof die Here en wandel in ‘n gesindheid van vergifnis en versoening sonder bymotiewe (2 Kor.
2:10-11).
8. Mediteer oor dit wat in die Woord staan (Ps. 1:1-3).
9. Vra God vir wysheid. Om geld werklik as ‘n goeie rentmeester te hanteer as jóú slaaf, het ons God
se wysheid nodig, anders kan geld ons vernietig.

Mag God jou help om werklik jou finansiële huis in orde te kry, sodat die Koninkryk van God ook
daardeur bevorder kan word.

